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Statliga och mellankommunala intressen som kan 
ha betydelse för översiktsplanens aktualitet 

Inledning 
Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länssty-
relsen ställt samman ett underlag med statliga och mellankommunala intres-
sen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Underlaget lämnas 
med stöd av 3 kap. 26 § plan- och bygglagen (PBL).  

Enligt 3 kap. 26 § PBL ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redo-
visa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska Länsstyrelsen ange hur 
dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 

Kommunens gällande översiktsplan 
Kungälv kommun antog sin översiktsplan den 19 januari 2012. Till över-
siktsplanen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 6 juli 2011. 
Kommunen beslutade om översiktsplanens aktualitet den 21 april 2016.  

Översiktsplanen gäller tillsammans med följande ändringar:  

• Ändring av översiktsplan för Ytterby, antagen den 15 april 2021. Till 
ändringen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 16 ok-
tober 2020. 

• Ändring av översiktsplanen för vindkraft, antagen den 9 december 
2010. Till ändringen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat 
den 16 juni 2010. På kommunens hemsida är inte Länsstyrelsens 
granskningsyttrande redovisat tillsammans med planhandlingen, vil-
ket är ett krav enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 6§. 
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Utöver ovanstående ändringar anger kommunen två andra dokument under 
rubriken Fördjupningar och tillägg på kommunens hemsida om översiktlig 
planering. Båda dokumenten har tagits fram under tiden när kommunens ti-
digare översiktsplan, Kommunplan 2000, gällde.  

• Idealbild Marstrand, antagen i april 2008. I utställningsutlåtandet till-
hörande planen redovisas Länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 
2007-09-27. Länsstyrelsen noterar att det saknas ett granskningsytt-
rande över planen och det är oklart om planen är en ändring av över-
siktsplanen i lagens mening.  

• Idealbild stadskärnan Kungälv, antagen den 22 september 2003. För 
denna plan har Länsstyrelsen inte kunnat hitta granskningsyttrande 
eller utställningsutlåtande, därmed är det oklart om planen är en änd-
ring av översiktsplanen i lagens mening. Länsstyrelsen vill upplysa 
om att även om planen är en PBL-plan så upphör den att gälla den 1 
januari 2026 i enlighet med PBL (2020:76) övergångsbestämmelser 
punkt 4.   

Bedömning av granskningsyttrandenas aktualitet 
Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av då gällande lagstiftning och förut-
sättningar, att granskningsyttrandena över kommunens översiktsplan och 
ändringar av denna i stort är fortsatt aktuella. Länsstyrelsens uppfattning är 
att flera statliga och mellankommunala intressen har förändrats sedan den 
kommunövergripande översiktsplanen antogs. Det innebär att planen inte är 
utformad med hänsyn till de krav och intressen som tillkommit. Vidare har 
vissa planeringsförutsättningar inte behandlats i planen. 

I granskningsyttrandet för översiktsplanen daterat den 6 juli 2011 bedömde 
Länsstyrelsen att en utbyggnad på Koön, i den omfattning som kommunen 
föreslog i utställningshandlingen, stred mot 3-4 kap. miljöbalken, riksin-
tresse för friluftslivet och naturvården. Av utställningsutlåtandet framgår att 
kommunen inför antagande anpassade avgränsningen till dåvarande förslag 
till utvidgning av naturreservatet för Marsstrandsskärgården. Justeringarna 
gjordes i samråd med Länsstyrelsen. 

I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplan för Ytterby daterat 
den 16 oktober 2020 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det föreligger 
risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, särskilt avse-
ende ett utbyggnadsområde vid Lilla Smällen. Länsstyrelsens uppfattning är 
att en utbyggnad i området är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Inför anta-
gande kompletterade kommunen riktlinjerna för området Lilla Smällen med 
att risk för påverkan på riksintresset ska utredas i samband med framtagande 
av detaljplan.   
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I granskningsyttrandet för ändring av översiktsplanen för vindkraft, date-
rat den 16 juni 2010 var Länsstyrelsen av uppfattningen att områden som 
rymmer få vindkraftverk inte bedöms som lämpliga att peka ut i en vind-
bruksplan och därför borde utgå ur planen. Kommunen har inför antagande 
reviderat vindbruksplanen och tagit bort de områden som Länsstyrelsen av-
styrkt. I den delen har Länsstyrelsens synpunkter tillgodosetts. 

Lagändringar 
Nedan redovisas lagändringar av betydelse för den översiktliga planeringen 
som skett sedan Kungälv kommun antog sin översiktsplan. Med hjälp av 
lagrummet.se går det att få en fullständig redovisning av ändringar sedan en 
lag publicerades för första gången. Där går det också att hitta varje enskild 
ändring med information om ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 
vilka förarbetena är.  

Plan- och bygglagen 
Ändringar i PBL som rör den översiktliga planeringen: 

• Den 2 maj 2011 infördes nya PBL som stärkte översiktsplanen stra-
tegiska funktion liksom kravet på aktualitetsprövning. 

• I januari 2014 infördes en ny punkt i 2 kap. 5 § PBL för att tydlig-
göra sambandet mellan PBL och lagen (2000:1383) om kommuner-
nas bostadsförsörjningsansvar. Se SFS 2013:867 

• I juli 2014 infördes krav på redovisning i översiktsplanen om hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
Se SFS 2014:224. 

• I januari 2015 infördes bestämmelser i 5 kap. 7 § PBL om att detalj-
planeläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och länssty-
relsens granskningsyttrande ska handläggas med ett utökat planförfa-
rande. Se SFS 2014:900. 

• I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljö-
balken vilket förändrade kraven på innehållet i översiktsplanen och 
arbetet med att ta fram planen. Se SFS 2017:965. 

• I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll vad 
gäller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till 
följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelate-
rade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Se SFS 
2018:1370. Länsstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för hur kom-
munerna kan hantera frågan i översiktsplaneringen. 

• I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - Översiktsplan - PBL 
med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara 
framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Det införs 
nya bestämmelser om när hela eller delar av översiktsplanen ska an-
ses vara aktuell och upphör att gälla. Kommunen ska i princip anta 

https://lagrummet.se/lagrummet/
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181370.html
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181370.html
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en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vidare fick re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet 
att meddela föreskrifter för att ta fram en digital standard för utform-
ning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser. Se 
SFS 2020:76. 

Miljöbalken (1998:808) 
I januari 2018 infördes ett nytt 6 kap. - Miljöbedömningar - i miljöbalken 
vilket exempelvis innebär nya och ändrade ord och uttryck för att tydliggöra 
processer om miljöbedömning. Se SFS 2017:955. 

Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar 
I januari 2014 trädde omfattande ändringar av lagen i kraft. Bland anges att 
de riktlinjer som kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara 
vägledande vid tillämpningen av kravet i 3 kap. PBL om att kommunen i 
översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsik-
tiga behovet av bostäder. Se SFS 2013:866. 

Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. 
Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen antogs år 2020.  

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets  
rättigheter 
I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Detta förstärker barnrätten 
vid tillämpningen av andra lagar, exempelvis PBL. Barns intressen ingår i 
princip i alla de intressen som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra 
bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen. Se SFS 2018:1197. 

Nya underlag gällande statliga och mellankommunala  
intressen 
På ÖP-portalen har Länsstyrelsen samlat råd och tips för översiktlig plane-
ring. ÖP-portalen kompletterar PBL Kunskapsbanken, som tillhandahålls av 
Boverket. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen särskilt tar del av 
den del på ÖP-portalen som samlats under rubriken Underlag av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. Där lämnar Länsstyrelsen uppgifter om stat-
liga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktspla-
nens aktualitet.  

För en komplett förteckning över planeringsunderlag hänvisar Länsstyrelsen 
till Planeringskatalogen.se. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst 
som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planerings-
underlag på ett ställe. Underlagen kan bestå av geodata, publikationer av 
olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande i av-
stämning med berörda statliga myndigheter. De underlag som finns där ut-
gör de planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till 
den fysiska planeringen. Med hjälp av tjänsten kan kommunen söka plane-
ringsunderlag utifrån olika avgränsningar såsom kommun, ämne, datum, 
myndighet eller fritext. 

https://svenskforfattningssamling.se/doc/202076.html
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf/
https://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=&sbet=2018%3A1197&rub=&org=&upph=false
http://extra.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/Pages/default.aspx
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://www.planeringskatalogen.se/
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För att underlätta för kommunen har Länsstyrelsen förberett en förteckning 
över nya och reviderade planeringsunderlag som berör statliga och mellan-
kommunala intressen i Kungälv kommun1. Underlaget är hämtat från Plane-
ringskatalogen och omfattar planeringsunderlag som tillkommit sedan mars 
2020, då Länsstyrelsen skrev en sammanfattande redogörelse på begäran av 
kommunen2. Med stöd av förteckningen kan kommunen ta ställning till änd-
rade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och för att bedöma i 
vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 3§, 4§ 
andra stycket 1 och 2 samt 5§ i PBL. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommunen på att det kan finnas särskilda kommentarer kring vissa av un-
derlagen i förteckningen. Vänligen notera att förteckningen är som mest ak-
tuell i nära anslutning till datumet för uttaget. Länsstyrelsen rekommenderar 
att kommunen gör ett eget uttag från Planeringskatalogen om kommunen 
avser att ta fram sin planeringsstrategi vid ett tillfälle längre fram i tiden. 

 

Övrigt 
Länsstyrelsen diskuterar gärna innehållet i detta underlag tillsammans med 
kommunen i samband med att kommunen tar fram sin planeringsstrategi. 

  

 
1 Datum för uttag av förteckningen är 2022-01-31. Se bifogad excel-fil. 
2 Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att även titta på denna i sitt arbete med plane-
ringsstrategin.  
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschefen och länsarkitekten Andreas Lidholm 
med handläggaren Ingrid Lindbom som föredragande. 

 

Andreas Lidholm 
 

 

 

Ingrid Lindbom 
 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/data-
skydd. 

 

Bilagor 
Excel-fil, utdrag från Planeringskatalogen  



UNDERLAG TILL PLANERINGSSTRATEGI
KOMMUN: Kungälv
FRÅNDATUM SÖKNING: 20200301
DATUM FÖR UTTAG: 1/31/2022
JUSTERAD: 3/4/2022



Fysiska planer  Visar underlag som har planeringsstatus Fysiska planer och som helt eller delvis
 överlappar kommunen. Ingen avgränsning på datum, alla gällande planer kommer med.

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan för Kungälvs kommun. Antagen 20120119. Aktualitetsförklarad i stora, övergripande och strukturella drag 20160421. Länk till ÖP finns bifogad.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20110706 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Ytterby, Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun. Antagen 20210415. Laga kraft 20210511.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210511 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Länsstyrelsens granskningsyttrande TÖP Vindbruksplan Kungälvs kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande över tillägg till översiktsplan gällande Vindbruk för Kungälvs kommun. Antagen 20101209. Delen "Havsområden för vindbruk" är antagen 20130801. Länk till TÖP finns bifogad.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20100616 Dokument 14.3 Översiktsplanering Lokal
Regional infrastrukturplan 20182029 Västra Götalandsregionen har som uppdrag från regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Planen innefattar investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet utgörs av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20180601 Dokument 6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 Sjöfart6.4 Flyg6.5 Kollektivtrafik6.6 Gång och cykeltrafik14.2 RegionplaneringRegional
Länstransportplaner Länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan tar fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna och Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag.Trafikverket 20200807 Webbsida 6 Trafik och transportsystemNationell
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. Regeringens beslut utgår från det förslag redovisade den 31 augusti 2017. På denna sida finns länkar till regeringens beslut och Trafikverkets planförslag med tillhörandeunderlag.Trafikverket 20211101 Webbsida 6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 SjöfartNationell
Havsplaner för Sverige  Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen. Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De ska förenanäringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den eller de användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I stora delar av havet kan olika användningar samsas om de anpassar sig till varandra. Havsplanerna vägleder om vilken eller vilka användningar som har företräde och vilken anpassning som behövs.Havs och vattenmyndigheten20220210 Webbsida 14.1 Havsplanering Nationell

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(1fbaeffe-cbd7-4918-bebb-891f43f0915f_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(1de975ac-0b28-4097-9d52-fdb2dc0e0163_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(7b67d6c9-7563-489c-a54e-536f431c290c_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(7b282d54-e993-4df6-bed9-6b0206f8afc9_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(53059055-b4b5-4ce5-88f6-0a4d993b3f9e_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(58a3a9f5-117c-4c83-b826-4c9ad9ae96ad_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(5e047f3b-49d3-4fb4-b27c-87430f8c851d_C)&site=DefaultUser


Mål & Strategier
Visar underlag med planeringsstatus Mål och strategier som helt eller delvis
 överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in
vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret
för denna kolumn för att
särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Regionala miljömål för Västra Götaland Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet (förutom Storslagen fjällmiljö sominte är aktuellt i länet) samt regionala tilläggsmål. Länsstyrelsen har uppdrag att samordna det regionala mål och uppföljningsarbetet. Skogsstyrelsen har bland annat ett särskilt ansvar för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. År  2015 togs regionala tilläggsmål fram för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. De regionala tilläggsmålen reviderades och minskades i antal år 2020. Vår förhoppning är att de regionala målen blir ett stöd i det regionala åtgärdsarbetet för en bättre miljö, genom att tydliggöra var ytterligare insatser krävs samt att genom uppföljningen av de regionala målen visa på utvecklingen.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20201101 Dokument Mål och strategier 2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 StrålningRegional
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 20212030 Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland anger riktningen för det regionala utvecklingsarbetet 20212030. Strategin tar sin utgångspunkt i de stora samhällsutmaningarna och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin har tagits fram i enlighet med  uppdraget i lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).Västra Götalands regionen 20210201 Dokument Mål och strategier 14.1 Havsplanering14.2 Regionplanering14.3 ÖversiktsplaneringRegional
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211001 Dokument Mål och strategier 5.1 Grundvatten5.2 Ytvatten9.7.1 DricksvattenRegional
Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad planeringsprocess för vindkraft.Energimyndigheten 20211110 Webbsida Mål och strategier 9.2.1 Vindkraft Nationell
Jämställt Västra Götaland. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 20192022 Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2019–2020 är en plattform för jämställdhetsintegrering i länet och en förlängning av vår tidigare strategi. Allt det goda arbete som gjorts i länet måste fortsätta och förhoppningsvis utvecklas än mer.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210301 Dokument Mål och strategier 13.5 Jämställdhet Regional
Mål, lagar och ansvarsområden Lagar och politiska mål reglerar den fysiska planeringen av samhället. De nationella målen hanterar samspelet mellan planeringen av transportsystemet och samhällsplaneringen.Trafikverket 20200624 Webbsida Mål och strategier 6 Trafik och transportsystem Nationell
Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland Handlingsplanen är tänkt att vara en plattform för arbetet med friluftslivsfrågor i länet. Handlingsplanen är inte tvingande utan ska ses som ett underlag för att beskriva och lyfta arbetet med friluftsliv som i första hand utförs av kommuner och föreningar. Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet samt vara en idébank för olika åtgärder.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210901 Dokument Mål och strategier 1.3 Friluftsliv Regional
Sveriges friluftsmål Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.Naturvårdsverket 20210920 Webbsida Mål och strategier 1.3 Friluftsliv Nationell
Strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 20212026 Havs och vattenmyndigheten och Jordbruksverket överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 20212026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten. Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust med kringliggande hav finns goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Skiftande vatten och naturtyper från norr till söder ger mycket goda möjligheter för fritidsfiske och fisketurism. Men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter. Det handlar om sviktande lönsamhet, minskade fiskebestånd, nollkvoter för torsk i Östersjön och regelverk som gör det svårt för företag att utveckla eller etablera nya verksamheter. Exempelvis har det svenska vattenbruket inte kunnat utvecklas i takt med företagens ambitioner och konsumenternas efterfrågan.Havs och vattenmyndigheten20210601 Dokument Mål och strategier 4.3 Yrkesfiske4.4 Vattenbruk Nationell
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  Åtgärdsprogram för miljömålen 20222025Det här är åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar och att stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. På webbsidan hittar du all information om åtgärderna i programmet som gäller under åren 2022–2025.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20220101 Dokument Mål och strategier 2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 Strålning2.7 Farlig verksamhet7 Klimat12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling12.4 Arkitektur12.5 LandskapsarkitekturRegional
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INGRIPANDEGRUND: Riksintressen Visar både underlag med planeringstatus Vägledningar som innehåller ordet Riksintresse och underlag
med planeringsstatus Riksintresse 3 kapitlet eller 4 kapitlet som alla helt eller delvis överlappar kommunen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Riksintresse Totalförsvar militär del  områdesbeskrivning Västra Götalands län Försvarsmaktens riksintressen omfattar dels riksintressen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl ej kan redovisas öppet. Försvarsmakten redovisar i denna katalog områden av riksintresse enligt 3 kap 9 § MB samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Områden av betydelse har inte riksintressestatus utan omfattas endast av 3 kap 9 § första stycket vilket anger att de ska skyddas så långt möjligt. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket.Geodata för riksintressena samt påverkasområden har skickats ut till samtliga kommuner och länsstyrelser.Försvarsmakten Produktionsledningens infrastrukturavdelning20210118 Dokument Riksintressen 3 kap MB8 Totalförsvar Regional

Regionalt underlag, uppdaterad 2022. Inga
förändringar eller nya beslut som berör
Gullspångs kommun (i förhållande till
senaste revidering 2021). Däremot är den
regionala områdesbekrivningen reviderad i
sin helhet för att utgöra ett bättre stöd för
kommunerna i planeringen.Inga
förändringar sedan 2020 som påverkar
anspråk i Kungälvs kommun.

Riksintresse Kulturmiljövård MB3kap6 Områden vilka av Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt intresse enligt Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet i miljöbalken finns att ta hänsyn till.13/11 2020 kommer Shapefilen som finns tillgänglig ändra namnsättning från RAA_RI_kulturmiljovard_MB3kap6 till raa.RAA_RI_kulturmiljovard_MB3kap6Riksantikvarieämbetet 20220121 Datamängd Riksintressen 3 kap MB1.2.1 Fornlämningar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljö1.2.4 KulturmiljöintresseNationell
Nationellt underlag. Inga uppdateringar
som berör kommunen

Riksintressen för trafikslagens anläggningar  sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekandeDetta dokument beskriver Trafikverkets kriterier för utpekande av områden av riksintressen. I enlighet med kraven i Boverkets vägledning för riksintressemyndigheter ingår kriterierna i en så kallad sektorbeskrivning för sektorn kommunikationer (för trafikslagens anläggningar). Dokumentet ska utgöra ett stöd vid utpekande av områden av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Det beskriver Trafikverkets arbete med  riksintresseanspråk och ger en bakgrund till syftet med riksintresseanspråken, liksom en beskrivning av synergier och målkonflikter med annan markanvändning. Dokumentet vänder sig främst till de som arbetar med utpekande och/eller bevakning av riksintressen i samhällsplaneringen på Trafikverket, Länsstyrelser och Boverket.Trafikverket 20200812 Dokument Riksintressen 3 kap MB6.1 Vägar6.2 Järnvägar6.3 Sjöfart6.4 FlygNationell

Nationellt underlag, inga identifierade
förändringar sedan 2020 som påverkar
Kungälvs kommun. Nytt förslag på
riksintresseanspårk för kommunikationer  i
länet  har varit på remiss under 2020.

Öppna tjänster för Sveriges Natura 2000 områden Öppna tjänster (WMS, WFS, RESTAPI) mot Sveriges Natura 2000 områden.   Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000. Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000områden utpekas enligt EU:s art och habitatdirektiv(direktiv 92/43/EEG)eller fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG), ibland båda direktiven.   I tjänsterna visas detta som:  •Natura 2000 (SCI), områden utpekade enligt art och habitatdirektivet  •Natura 2000 (SPA), särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet  •Natura 2000 (SPA/SCI), områden som är utpekade enligt båda direktiven   Tjänsterna ger information om vilka arter och/eller naturtyper som området är utpekat för att bevara. Fågeldirektivet behandlar fåglar. Habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar.   Tjänsterna ger inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.Naturvårdsverket 20210101 Tjänst Mark och vattenregleringar, Riksintressen 4 kap MB1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växterNationell
Nationellt underlag. Inga uppdateringar av
anspråk i kommunen efter 2012

Riksintressen för totalförsvarets militära del Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Försvarsmakten  redovisar områden av riksintresse samt av betydelse för totalförsvarets militära del. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket. Försvarsmakten är enligt förordningen (1988:896) om hushållning med mark och vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av myndigheten bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär del ingår också civila myndigheter så som FOI, FRA och FMV vilkas intressen Försvarsmakten företräder. Redovisningen av riksintressen omfattar anläggningar med påverkansområden som Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende.Försvarsmakten 20200703 Datamängd Riksintressen 3 kap MB8 Totalförsvar Nationell

Finns i kommunen: Påverkansområde
väderradar berör kommunen.
Sjöövningsområde stora pölsen angränsar
till kommunen. Inga nya beslut efter 2020
men däremot nya områdesbeskrivningar.
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INGRIPANDEGRUND: Mellankommunala
frågor

Visar underlag som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
 aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen samt dessutom
innehåller ordet "mellankommunal"

Använd sökfunktionen i filtret
för denna kolumn för att
särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Tillsynsvägledning mellankommunal samordning Tillsynsvägledningen om mellankommunal samordning syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande frågor som rör mellankommunal samordning.Boverket 20201229 Webbsida Vägledningar och handböcker14.4 Detaljplanering Nationell
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INGRIPANDEGRUND: Miljökvalitetsnormer
Visar underlag som innehåller ordet ”Miljökvalitetsnormer” eller har ett eller flera av sakområdena,
Luftkvalitet, Vattenkvalitet eller Buller under Miljö, hälsa och säkerhet, och som helt eller delvis överlappar
kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja MKN. Sök på
följande:
 luftkvalitet
 vattenkvalitet
 buller

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten - PBL kunskapsbanken - BoverketVid planläggning enligt PBL ska miljökvalitetsnormerna följas och av kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen anser att miljökvalitetsnormerna ska följas. Boverket har under år 2021 arbetat med vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten och hur de kan hanteras i översikts och detaljplanering.Boverket 12/31/2021 Webbsida Vägledningar och handböcker2.2 Vattenkvalitet Nationell Direktlänk till  Boverket i avvaktan på publicering i Planeringskatalogen

Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer På denna webbsida finns information och länkar till Trafikverkets riktlinje om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg". I handledningen om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg" ges ytterligare vägledning om utredningar och åtgärder mot buller och vibrationer i samband med ny och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar samt åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar.Trafikverket 20210401 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6.1 Vägar6.2 Järnvägar Nationell
Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenOmråden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (tidigare Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG)). Målet för förordningen (tidigare fiskvattendirektivet) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/mkn/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(1229ea56-faf6-46d8-87db-cb8842c722db_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(91576025-fe2d-479e-9a37-e668da9acabe_C)&site=DefaultUser


INGRIPANDEGRUND: Hälsa & Säkerhet
Visar underlag som har ett eller flera av sakområdena, Förorenad mark, Buller,
Strålning, Ras skred och erosion, Översvämning, Farlig verksamhet, Farligt gods under
Miljö, hälsa och säkerhet, och som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja sakområden. Sök
på följande:
 förorenad mark
 buller
 strålning
 ras, skred och erosion
 översvämning
 farlig verksahet
 farligt gods

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning Denna vägledning är tänkt att ge en kortfattad vägledning i vissa frågeställningar där miljöbalken och PBL möts. vägledningen vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser med det övergripande syftet att underlätta hanteringen av förorenade områden i den fysiska planeringen (översikts och detaljpanering) och vid lovgivning (främst bygglov). En viktig målsättning med vägledningen är att beskriva vad som krävs för att kommunen utifrån sitt ansvar för en detaljplans genomförbarhet kan säkerställa att marken är lämplig för ändamål som anges i detaljplan i det fall området misstänkts vara förorenat.Länsstyrelsen i Jönköpings län20210824 Dokument Vägledningar och handböcker2.3 Förorenad mark Nationell
Stranderosion Stranderosion drabbar idag främst stränder i södra Sverige, och problemen kan förväntas öka med en stigande havsnivå. SGUs information kan användas vid kustzonsplanering.Sveriges geologiska undersökning20200421 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Ny nationell höjdmodell vid havsnivåhöjningar  analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonenOm NNH s höjddata i relation höjda havsnivåerMyndigheten för samhällsskydd och beredskap20200813 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.3 Berg och jord1.1.4 Hav och vatten1.1.6 Naturvårdsintresse1.1.7 Grön och blåstrukturer1.4 Övrigt natur, kulturmiljö och friluftsliv2.6 NaturolyckorNationell
Framtidens storstäder  säkerhet i en föränderlig värld Vägledningen som ett stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet. Den ger stöd till alla som har till uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet inom en organisation, inom ett geografiskt område eller inom ett ansvarsområde. Vägledningen ger exempel på hur arbetet kan genomföras och på hur det kan ligga till grund för annat arbete som stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera störningar.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20200813 Webbsida Vägledningar och handböcker2 Miljö, hälsa och säkerhet8 Totalförsvar Nationell
Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i Köpenhamns och Fredriksbergs kommunerUnder somrarna 2010 och 2011 inträffade tre stora skyfall över Köpenhamnsområdet. Efter dessa översvämningar har Köpenhamns stad tillsammans med Fredriksbergs kommun tagit fram en skyfallsplan. Denna studie beskriver på övergripande nivå hur skyfallsplanen tagits fram.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i England England har under de senaste årtiondena drabbats av återkommande översvämningar. Översvämningarna har initierat flera viktiga arbeten i England. Denna studie beskriver övergripande det arbete som bedrivs i England för att förebygga skyfall.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolyckaRegeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.MSB 20200814 Webbsida Vägledningar och handböcker2.7 Farlig verksamhet14.3 Översiktsplanering14.4 DetaljplaneringNationell
Skredriskkartering Göta Älv Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Flera stora skred har skett i modern tid och vår kartläggning av skredrisker visar att många områden längs Göta älv har fortsatt hög risk för skred. På uppdrag av regeringen kartlades skredriskerna längs hela Göta älv inklusive Nordre älv 20092011 mot bakgrund av behoven att i framtiden hantera ökade flöden i älven. I uppdraget kartlades både dagens situation och den förändring som sker till följd av klimatförändringen. I uppdrag ingick också att förbättra och utveckla metoderna för kartering och värdering av riskerna. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden har en bedömning gjorts av var geotekniska förstärkningsåtgärder bör utföras. En översiktlig kostnadsbedömning av de geotekniska delarna av förstärkningsåtgärderna har utförts för områden med höga skredrisker. Vidare presenteras en samlad bedömning av de geotekniska förutsättningarna för ökade flöden i Göta älv.I april 2012 redovisades det s k Göta älvuppdraget (GÄU) i form av tre huvudrapporter  1.Samhällskonsekvenser; 2.Kartläggning; 3.Kartor (33 st A3blad 1:10.000)  samt 34 tekniska delrapporter. Se vidare www.swedgeo.se samt http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Gota%20alvutredningen/GAU_slutrapport_del3.pdf (Del 3 kartor). Risk är en kombination av sannolikheten för skred (kvalificerat geotekniskt bedömningsarbete baserat på en stor mängd digitala data, bla en detaljerad terrängmodell för land och älv) och konsekvensen av ett skred (där hänsyn har tagits till liv/befolkning, fastighetsvärden, transportinfrastruktur, energi och teledistribution, miljöfarlig verksamhet mm). Redovisning sker enligt direktiven i regeringsuppdraget och enligt rådande fackmässiga och geotekniska analysmodeller. [Geoteknik]Statens geotekniska institut20211202 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Lokal
Geologi i översiktsplanering Den här handledningen är till dig som arbetar med översiktsplaner. Här hittar du geologisk information som på olika sätt har påverkan för fysisk planering. Handledningen är under uppbyggnad och SGU tar gärna emot synpunkter och tips på hur den kan bli bättre. Svara på enkäten som du hittar längre ned på webbsidan.Sveriges geologiska undersökning20200601 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.1 Ras, skred och erosion3.1 Malm och mineral3.2 Berg3.3 Grus och sand3.4 TorvNationell
Översvämningskarteringar MSB har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets sjöar och vattendrag. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. Den uppdaterade översvämningskarteringen ersätter löpande datamängden översiktliga översvämningskarteringar då dessa uppdateras sedan 2013 med den nya Nationella höjdmodellen, http://www.lantmateriet.se/sv/Kartorochgeografiskinformation/Hojddata/GSDHojddatagrid2/ som tagits fram av Lantmäteriet, samt med till viss del flöden som anpassats till framtidens klimat i slutet av seklet. De uppdaterade översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning vid 3 olika flöden, det beräknade högsta flödet samt klimatanpassat 100års och 200års flöde för slutet av seklet. Med en händelses återkomsttid menas att den inträffar eller överträffas i genomsnitt en gång under denna tid. Det innebär att sannolikheten för exempelvis ett 100års flöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa 1 gång under 100årsperioden är 63 procent och sannolikheten att det ska inträffa 2 gånger under samma period är 40 procent.MSB 20200930 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.2 Översvämning Nationell
Vägledning för lokalt arbete med miljömål och agenda 2030 Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Arbetet har skett i dialog med kommuner över hela landet och aktuell forskning samt närliggande initiativ och projekt.Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.LST Planeringskatalogens nationella redaktion20200601 Webbsida Vägledningar och handböcker2.1 Luftkvalitet2.2 Vattenkvalitet2.3 Förorenad mark2.4 Buller2.5 Strålning4.1 Jordbruk4.2 Skogsbruk5.1 GrundvattenNationell
Klimatrelaterade risker i översiktsplanering  metodstöd Rapporten är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?Metodstödet är framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.Länsstyrelsen i Stockholms län20210201 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor Nationell
Sevesoanläggningar Sefarisystemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det så kallade Seveso IIIdirektivet, till EUkommissionen. I Sverige har direktivet implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det nya Sefarisystemet omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om utvinningsavfall samt Inspiredirektivet. Sefarisystemet innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som underlag för MSB:s rapportering till EUkommissionen om hur Sverige efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika sammansställningar. Sefarisystemet ger möjlighet för länsstyrelserna att uppdatera informationen i systemet via Internet.OBS! Eftersom Sevesodatabasen inte ursprungligen skapades för att redovisa data geografiskt finns vissa brister. Den position ett objekt har kan i vissa fall peka på platsen för huvudkontoret och inte för anläggningen som bedriver den farliga verksamheten.MSB 20200930 Datamängd Övriga allmänna intressen2.7 Farlig verksamhet Nationell
Förutsättningar för skred i finkornig jordart Analysen är gjord under våren 2021. Produkten ger översiktlig information om förutsättningar för jordskred i finjord. Den bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGUs produkt Jordarter 1:25 000  1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred. Utöver detta har informationen bearbetats ytterligare i GISmiljö för att minimera systematiska fel. Sådana områden kallas i denna produkt aktsamhetsområden.Produkten är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där skredfara kan förekomma och där ytterligare bedömningar/undersökningar kan behöva göras.Ett lerlagers skredbenägenhet beror inte bara på marklutning, utan även på dess tekniska egenskaper. Metoden tar inte hänsyn till detta utan betraktar alla jordlager av viss jordartstyp (främst silt och lera) som skredkänsliga vid viss marklutning. Detta innebär att inom många av de identifierade aktsamhetsområdena är lerornas egenskaper sådana att någon risk för skred knappast föreligger, trots att lutningskriteriet är uppfyllt. Modellen är utvecklad för finkorniga jordarter och jordarten morän är därför inte inkluderad. Således ger modellen ingen information om jordskred i moränområden.Som komplement till modelleringen baserad på lutningsanalys innehåller produkten även en enklare GISanalys i huvudsak baserad på närhet till vatten.Grundläggande geoteknisk/geologisk kompetens är nödvändig för att kunna tolka informationen på ett riktigt sätt.Sveriges geologiska undersökning20210826 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Översvämningsrisk vid planläggning Tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker riktar sig i första hand till länsstyrelserna och syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning.Boverket 20200513 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6.2 Översvämning Nationell
Skredriskkartering prioriterade älvar (utom Göta älv) Skredrisk, sannolikhets, och konsekvenskartor framtagna med en något enklare metodik än i GÄU Göta ÄlvUtredningen. Kartering är likväl baserad på en baserat på en stor mängd digitala data. Norsälven (2015) var det första vattendraget där denna förenklad metodik för tillämpades. 2017 utfördes Säveån. Metodutvecklingen har genomförts för att få ned utredningskostnaderna och förenkla tolkningen av kartorna, och därigenom öka användbarheten av resultatet. Metodiken för riskkartering som tagits fram är applicerbar för skredriskkartering längs andra vattendrag – t ex Säveån (2017) och Ångermanälven (senare). Allteftersom respektive vattendrag karteras klart kommer det att tillfogas datamängen för ”övriga prioriterade älvar”. Både metodiken för sannolikhetsklassning och konsekvensklassning kan användas var för sig, metodiken för konsekvensklassning kan även användas för kartering av andra naturhändelser. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse. Se vidare http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplaneringsakerhet/skredriskutredningar/[Geoteknik]Statens geotekniska institut20211202 Datamängd Övriga allmänna intressen2.6.1 Ras, skred och erosion Nationell
Buller och vibrationer  för dig i branschen Trafikverkets samlade webbsida om buller och vibrationer i samhällsplaneringen. På sidan finns länkar till vägledningar och verktyg för hantering av frågor kring buller och vibrationer av olika slag.Trafikverket 20200813 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6 Trafik och transportsystem Nationell
Handbok i kommunal krisberedskap Handboken vänder sig både till dig som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera  som skola, vård och omsorg, dricksvatten och renhållning.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210923 Webbsida Vägledningar och handböcker2.5 Strålning2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet8 TotalförsvarNationell
Handbok i kommunal krisberedskap 2 Kommunala verksamheter Fysisk planering Dokumentet är del två i en serie och i denna ligger fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL. Samtidigt omfattar kommunens samhällsplanering mer än bara den fysiska planeringen enligt PBL. Andra frågor som påverkar den fysiska miljön är till exempel anläggning och drift av vägar, torg och parker eller drift och planering av kommunens fastigheter. Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på flera olika förvaltningar inom kommunen.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210301 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Naturolyckor och klimat Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men skogsbränder, översvämning, värmeböljor, ras och skred blir vanligare och mer omfattande till följd av klimatförändringar.Därför blir det förebyggande arbetet allt viktigare och kommuner, länsstyrelser med flera måste identifiera risker, sårbarheter och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och andra negativa klimateffekter.MSB:s mål är att arbetet ska bidra till att effekter av ett förändrat klimat inte orsakar fler olyckor eller samhällsstörningar. Vi hanterar statsbidrag som kommuner kan söka för att förebygga naturolyckor. Vi tar fram klimatanpassade beslutsunderlag i form av karteringar för översvämning och stabilitet, samt prognoser för gräs och skogsbränder. Kartorna utgör ett stöd vid riskinventering, riskhantering och vid samhällsplanering.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20211231 Webbsida Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor7 Klimat Nationell
Risker i ett klimatanpassat SverigeNaturolyckor Det övergripande syftet för förstudien kring naturolyckor har varit att analysera hur klimatrelaterade naturolycksrisker ser ut i ett framtida CO2 neutralt och klimatanpassat Sverige år 2050–2100, samt identifiera det behov av fortsatta studier som kan finnas inom just detta område. De naturolyckor som tas upp i denna studie är: översvämningar från vattendrag, pluviala översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred, och kustöversvämningar. Vidare har målet med förstudien varit att svara på följande frågor: (i) om det finns en ny geografisk distribution av risker, (ii) hur den samlade riskbilden ser ut utifrån att det sker en ökning av risknivån inom vissa områden och en reducering i andra områden (iii) bedöma behovet av fördjupade studier.Förstudien är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar förekomst av naturolyckor i Sverige och ger en överblicksbild av:? Naturolyckors genererande processer? Den geografiska och temporala fördelningen av naturolyckor idag? Hur den geografiska och temporala fördelningen av naturrisker förväntas förändras fram till 2050–2100? Utpekade riskområden för respektive naturolycka idag och 2050–2100I den andra delen undersöks hur naturolyckor hanteras samt se över om det finns nya behov av skyddsåtgärder eller riskhänsyn i ett klimatanpassat Sverige 2050–2100Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210501 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning: Redovisning av regeringsuppdraget enligt regeringsbeslut M2019/0124/KITio nationella riskområden har identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen av att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar. Resultaten som presentera i rapporten ska bidra till en ökad kunskap som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med klimatanpassning. I rapporten redovisas konkreta insatser och behov av förebyggande åtgärder. Identifierade riskområden och rangordningen av dessa ger vägledning till hur insatserna kan prioriteras. Därutöver ges i rapporten förslag till utvecklade juridiska och ekonomiska styrmedel samt förbättrat kunskapsunderlag, för att takten i åtgärdsarbetetska kunna öka och utgångsläget för att minska riskerna förbättras.SGI 20210501 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Vägledning för riskhanteringsplaner Efter de stora översvämningar som drabbade Europa under början av 2000talet beslutade EU att alla medlemsländer ska planera, hantera och förebygga för omfattande översvämningar. Direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker innebär att hela EU numera arbetar mer systematiskt och holistiskt genom att koordinera, förebygga och hantera översvämningar.Denna vägledning riktar sig främst till de 13 länsstyrelser som ansvarar för riskhanteringsplaner i de 25 identifierade orterna med betydande översvämningsriskMSB 20200701 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Riskhanteringsplaner Länsstyrelsernas arbete med riskhanteringsplaner följer av EU direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om översvämningsrisker (nedan översvämningsförordningen) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.MSB 20200701 Dokument Vägledningar och handböcker2.6 Naturolyckor2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhetNationell
Ytavrinning och Lågpunkter (WMS) Karttjänsten innehåller lager för ytavrinning och lågpunkter i Västra Götaland (karteringen gjordes 2018). Avgränsningsområden är huvud eller delavrinningsområden, kusten delades i kommungrupper. Lagren är synliga i zoomintervall 1:50 000  1:5000.Ytavrinning och lågpunkter finns för följande områden:BäveånDalbergsån och HolmsånEnningdalsälven (delomr inom VG)FriaånGullspångsälven (delomr inom VG)Göta älvKusabäckenKungsbackaån (delomr inom VG)Kusten, delar av Strömstads kommunKusten, Tanums kommunKusten, Sotenäs, Lysekil, delar av Munkedsals kommunKusten, Uddevalla och Orust kommunKusten, Tjörn, Stenungsund, Öckerö, delar av Kungälv, Gbg kommun LannaånLidanMölndalsånNossanRolfsånSäveånSällabäckenSjörås Mariedals och ÖredalsånStorebergsånStrömsånTidanUpperudsälven (delomr inom VG)Viskan (delomr inom VG)Vänerns närområde (delomr inom VG)Vättern (delomr inom VG)Ätran (delomr inom VG)ÅmålKnarrbyKasenberg och ForsnäsånÖrekilsälvenMetadataposter finns för varje område, via dessa går det att ladda ner datamängderna. OBS, Karteringen motsvarar förhållanden då marken är vattenmättad och tar ingen hänsyn till nederbördsmängd, ledningsnät eller markförutsättningar så som infiltrationskapacitet. Följaktligen blir det viktigt att även känna till platsspecifika förutsättningar och att använda annan geografisk information som kan bidra till en större helhetsbild.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20201127 Tjänst Övriga allmänna intressen2.6.2 Översvämning Regional
Vid samhällsplanering Svenska kraftnäts samlingssida som beskriver deras roll i samhällsplaneringen.Om du planerar åtgärder i närheten av transmissionsnätet för el, ska du samråda med Svenska kraftnät. Det är viktigt för att skydda anläggningar och framför allt för att undvika att människor och egendom skadas. Svenska kraftnät är också remissinstans i sin roll som myndighet för elberedskap och i frågor om dammsäkerhet.Sidan innehåller länkar till mer information om:Ledningsrätt och koncession Svenska kraftnät har både ledningsrätt och koncession för alla våra kraftledningar. Här beskriver vi vad det innebär.Magnetfält Här finns information om hur Svenska kraftnät beaktar magnetfält kring våra ledningar.När vindkraft planeras Här finns information om vad man måste tänka på gällande anslutning av vindkraft.Dammsäkerhet Svenska kraftnät är myndighet för dammsäkerhet.Elberedskap Svenska kraftnät är myndighet för elberedskap.Svenska kraftnäts tekniska riktlinjerSvenska Kraftnät 20210702 Webbsida Vägledningar och handböcker2.5 Strålning8 Totalförsvar9.4 Eldistribution9.2 EnergiproduktionNationell
Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer På denna webbsida finns information och länkar till Trafikverkets riktlinje om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg". I handledningen om "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg" ges ytterligare vägledning om utredningar och åtgärder mot buller och vibrationer i samband med ny och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar samt åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar.Trafikverket 20210401 Webbsida Vägledningar och handböcker2.4 Buller6.1 Vägar6.2 Järnvägar Nationell
Beredskaps och planeringszoner Beredskaps och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Den 1 juli 2022 ska de nya zonerna vara implementerade i beredskapsplaneringen.SSM 20200519 Webbsida Övriga allmänna intressen2.5 Strålning Nationell
Potentiellt förorenade områden Kartlagret kommer från ett ITsystem som länsstyrelserna använder och förvaltar gemensamt vid namn EBHstödet. EBHstödet är länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I det externa kartlagret exkluderas EBHobjekt: •    som inte har kommunicerats•    med branschen Försvarsmakten •    med statusen Avförd ingen åtgärd •    med statusen Avförd överförd till annat objektI lagret visas antal fastigheter på EBHobjektet istället för fastighetsbeckningar. Observera att kartan inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information om förorenade områden kan finnas hos andra myndigheter som kommuner, Försvarsmakten och Trafikverket. Områdena är identifierade och klassificerade av Länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket och med hjälp av MIFOmetodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden), Naturvårdsverkets rapport 4918. Landets länsstyrelser har arbetat med att inventera potentiellt förorenade områden sedan 1990talet. Syftet med inventeringen är att skapa en bild av vilka områden som är eller kan vara förorenade. Utifrån inventeringens resultat prioriteras sedan det fortsatta arbetet med att undersöka och sanera. Varje länsstyrelse ansvarar för informationen om förorenade områden i sitt län. Kontakta respektive län för ytterligare information.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20220130 Datamängd Övriga allmänna intressen2.3 Förorenad mark2.7 Farlig verksamhet2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhetNationell
NikITa Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (extern)  punkter NikITa  Länsstyrelsens handläggarstöd för miljöfarlig verksamhet.Dessa anläggningar visas:Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, inklusive täkter, med prövningsplikt A eller B enligt Miljöprövningsförordningen. Driftstatusar: I Drift, Planerad, Ej igångsatt, EfterbehandlingAnläggningar där Förvarsinspektören för hälsa och miljö är inlagd som tillsynsmyndighet i NikITa visas inte.Denna information visas för anläggningarna:Anläggningens namn, anläggningsnummer, företagsnamn, län, kommun, benämning (baserat på MPFhuvudkod), MPF huvudkod, MPF övriga koder, prövningsplikt, driftstatus, grundtillstånd (datumuppgifter), tillsynsmyndighet, nordkoordinat, ostkoordinat, täkttyp, täkt tillstånd max årligt uttag, täkt tillståndsgiven mängd, utvinningsavfallsannläggning.Texten ”Null” eller ett tomt fält i tabellen betyder att uppgiften inte finns i NikITa. Respektive länsstyrelse ansvarar för informationen om anläggningar i sitt län.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20220130 Datamängd Övriga allmänna intressen2.7 Farlig verksamhet2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet11.1 Tillverkningsindustri11.3 Övrigt industri och tillverkningNationell
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LIS-Områden Strandskydd
Visar underlag som innehåller ordet ”Strandskydd” och har en eller flera av
Planeringsstatusarna Mark och vattenregleringar, Allmänna råd, Vägledningar
och handböcker, och som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett
aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Strandskydd fr o m 1 dec 2014 Gällande strandskydd inom Västra Götalands län. Inkluderar utvidgat strandskydd (>100 m från strandlinjen) beslutat dec 2014 och senare, och strandskydd upp till 100 m från strandlinjen. Digitalisering och kartor gjorda i skala 1:10 000, tolkning av gränserna ska därför göras i samma skala. Kvalitetsförbättringar och rättningar av geodatat kommer att göras.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211206 Datamängd Mark och vattenregleringar12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling1.1 Natur1.3 FriluftslivRegional
Odlingstillstånd blötdjur (externt) Giltiga tillstånd för mussel och ostronodlingar (och även odling av makroalger). Det finns en metadatapost som heter LstO Övrigt vattenbruk (externt) som pekar på samma datamängd. Odlingsytorna är baserade på koordinater i besluten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210419 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(ec927e11-dce0-4a03-aeec-e42a75b54417_C)&site=DefaultUser
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?querystring=uuid=(7021bc04-c285-4ec7-af50-0eef7ce983c9_C)&site=DefaultUser


Övriga allmänna intressen Visar underlag med planeringsstatus Övriga allmänna intressen som helt eller delvis
överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.

Filtrera i denna kolumn för
att särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp Planeringsstatus Sakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling - Boverket Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De har inte rösträtt, inte körkort och är beroende av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli så bra som möjligt. Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer.Boverket 1/1/2020 Dokument Övriga allmänna intressen13.6 Barnperspektiv Nationell Direktlänk till Boverket i avvaktan på publicering i Planeringskatalogen

Ledningskollen Ledningskollen.se är en kostnadsfri webbtjänst för informationsutbyte som ska minska antalet grävskador och effektivisera planerings och grävarbeten för nedgrävd infrastruktur. Ledningskollen kan bland annat användas i planprocessen för att komma i kontakt med ledningsägare som har ledningar i planområdet eller har annat intresse av planen. Den som jobbar med planen gör då ett ärende av typen samhällsplaneringsärende där planområdet anges genom att rita i en karta eller genom att ladda upp en gisfil.Post och telestyrelsen 20201208 Webbsida Vägledningar och handböcker, Övriga allmänna intressen9.1 Telekom9.3 Fjärrvärme och fjärrkyla9.4 Eldistribution9.5 GasdistributionNationell
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2021 Regional analys av bostadsmarknadsläget i Västra Götalands län. Under 2020 byggdes 9 700 nya bostäder i Västra Götaland – något färre än 2019 då 10 300 bostäder byggdes. 2020 påbörjades byggandet av drygt 10 300 bostäder i länet, där cirka 77 procent fanns i Göteborgsregionen. Men vissa grupper har fortfarande svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och pandemin har synliggjort betydelsen av en bostad. Detta, och mycket annat, visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys som publiceras idag.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210614 Dokument Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningRegional
Artportalen Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.Sveriges lantbruksuniversitet 20200710 Applikation Övriga allmänna intressen1.1.2 Djur och växter Nationell
Kommunernas bostadsförsörjning  en handbok Handboken är i första hand till för dig som tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning i din kommun. Handboken innehåller tips och exempel på hur man går tillväga samt information om vad som gäller enligt lag. Dessutom innehåller den ett antal goda exempel på riktlinjer från olika kommuner.Boverket 20200707 Webbsida Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningNationell
Karttjänst om grundvattentillgång i små magasin SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.Sveriges geologiska undersökning20210212 Applikation Övriga allmänna intressen5.1 Grundvatten Nationell
Värdefulla vatten En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.Havs och vattenmyndigheten 20210101 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten Nationell
Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga Stigande havsnivåer kommer att påverka våra havsnära, salta strandängar. GISanalys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000habitat 1330) visas. Källor är ängs och betesmarksinventeringen samt NNK. Viss egen bearbetning av de befintliga strandängarna har gjorts. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m)  tagits fram. Dagens strandängar ligger vanligen från strandlinjen och +1 m. Det är rimligt att anta att framtida strandängar ligger +1m från den nya strandlinjen, dvs +2m från dagens strandlinje.Trädkolumnen visar om områden med framtida möljiga strandängar bedömdes vara trädbärande (1) eller i huvudsak trädlöst (0) vid tolkning av ortofoto från 2012.Länsstyrelsens rapport Havsstrandängar och klimatförändringar  hot och åtgärder, 2014:69.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Datamängd Övriga allmänna intressen1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten1.1.6 NaturvårdsintresseRegional
Översiktsplanering för ökad tillgänglighet Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att formulera mål och ställningstaganden för exempelvis tillgänglighet och delaktighet. Denna vägledning om tillgänglighet handlar om hur kommuner kan arbeta med mål och ställningstaganden i översiktsplaneringen. Vägledningen beskriver också arbetssätt för att implementera funktionshindersperspektivet i organisationer och planeringsprocesser.Boverket 20200720 Webbsida Övriga allmänna intressen, Vägledningar och handböcker13.1 Befolkning och hushåll13.5 JämställdhetNationell
Jämställdhet i samhällsplaneringen Boverkets webbsida om jämställdhet i samhällsplaneringen. Boverket 20200616 Webbsida Övriga allmänna intressen13.5 Jämställdhet Nationell
Vindlov På denna webbsida hittar du stegförsteginformation för alla typer av vindkraftsprojekt. Du får bland annat koll på prövningsprocessen och kan ta del av kartjänsten Vindbrukskollen där du kan se alla Sveriges vindkraftverk. På Vindlov híttar du allt om tillstånd på en och samma plats.Energimyndigheten 20200604 Webbsida Övriga allmänna intressen9.2.1 Vindkraft Nationell
Hållbar materialförsörjning En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad användning av naturgrus, att naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter. På denna webbsida finns information om hur regioner och kommuner kan arbeta med materialförsörjningsplanering.Sveriges geologiska undersökning20200304 Webbsida Övriga allmänna intressen3.1 Malm och mineral3.2 Berg3.3 Grus och sand3.4 TorvNationell
Exploatering av jordbruksmark 20162020 Denna rapport syftar till att genom en analys av geografisk information identifiera hur mycket jordbruksmark som har exploaterats mellan 2016–2020.Rapporten bildar tillsammans med rapporterna Exploatering av jordbruksmark 2006–2010 samt Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 en tidserie över hurexploateringen ser ut över tid.Analysen visar att exploateringen av jordbruksmark har ökat marginellt i förhållande till föregående femårsperioder. Den totala exploateringen mellanåren 2016–2020 uppgick enligt denna rapport till 3 045 hektar. Det är nästan bara åkermark som exploaterats. Den andel av jordbruksmarken som tas ianspråk för bebyggelse, främst bostäder, har ökat och utgör nu nästan 90 procent av den totala exploaterade arealen. Samtidigt fortsätter trenden frånföregående studier att andelen som tas i anspråk för exploatering av väg eller järnväg minskar.Den regionala fördelningen av exploateringen är fortsatt som högst i Skåne med 763 hektar och Västra Götalands län med 474 hektar. Uppsala är den kommun där mest exploatering har skett, cirka 116 hektarvilket är en ökning från ungefär 70 hektar under föregående period. I ett fåtal kommuner har ingen exploatering av jordbruksmark skett, till exempel Kiruna,Danderyds och Gällivare kommun. Mellan 2016 och 2020 minskade arealen åkermark i Sverige med drygt 30 000 hektar. Enligt statistik i denna rapport stod exploatering för ca 10 procent av dentotala minskningen av åkermarken. Den övriga delen är framför allt mark som inte längre brukas och som långsamt växer igen så det småningom blir skog.Skillnaden är att denna mark kan bli åkermark igen utan alltför stora insatser om det skulle behövas i framtiden.Jordbruksverket tog 2013 fram en metod för att kvantifiera exploatering av jordbruksmark. Metoden presenterades i rapporten Exploatering av jordbruksmark 2006– 2010, (SJV Rapport 2013:3) och den innehöll också data för detta intervall. Denna rapport är den tredje där samma metod använts.Jordbruksverket 20210916 Dokument Övriga allmänna intressen4.1 Jordbruk Nationell
Handbok i kommunal krisberedskap 2 Kommunala verksamheter Fysisk planeringDokumentet är del två i en serie och i denna ligger fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL. Samtidigt omfattar kommunens samhällsplanering mer än bara den fysiska planeringen enligt PBL. Andra frågor som påverkar den fysiska miljön är till exempel anläggning och drift av vägar, torg och parker eller drift och planering av kommunens fastigheter. Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på flera olika förvaltningar inom kommunen.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap20210301 Dokument Övriga allmänna intressen2.6 Naturolyckor2.7 Farlig verksamhet2.8 Farligt gods2.9 Övrigt miljö, hälsa och säkerhet7 KlimatNationell
Tillväxtskapande samhällsplanering Tillväxtverkets samlade arbete med samhällaplaneringsfrågor med koppling till fysisk planeringTillväxtverket 20201211 Webbsida Övriga allmänna intressen11 Industri och tillverkning13.3 Näringsliv och arbetsmarknadNationell
Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Denna StoryMap är tänkt att fungera som ett komplement till bostadsmarknadsanalysen. Här visar vi en hel del av bostadsmarknadsanalysens innehåll, men också en del fördjupat material som inte finns i rapporten. Tanken är också att denna StoryMap kan uppdateras med tätare intervall än en gång per år och på så sätt innehåll mer aktuell information.Både bostadsmarknadsanalysen och denna StoryMap vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Det är vår förhoppning att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan använda rapporten som en del av ett regionalt underlag i sitt strategiska arbete.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20201001 Applikation Övriga allmänna intressen13.2 Boende och bostadsförsörjningRegional
Grön infrastruktur  kartor och underlag för planeringsarbete Den bärande idén i planeringsunderlaget är så kallade uppmärksamhetsområden. Ett uppmärksamhetsområde kallar vi ett område där värdetrakter i den gröna infrastrukturen sammanfaller med påverkan i form av bebyggelse. Vi beskriver dessa områden, de ekosystemtjänster de ger, och vilka frågor kommunen kan fundera på för att hantera detta i översiktsplanen. Till analyserna finns förslag på arbetsgång samt fördjupat material om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Underlaget ska fungera som en startpunkt i arbetet med översiktsplanen och har en regional skala. Utifrån detta får kommunen komplettera analyserna med mer detaljerad information och med eget lokalt underlag. Målet är att hjälpa främst kommuner att göra underbyggda avvägningar i översiktsplaneringen för att bevara och utveckla länets gröna infrastruktur.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210630 Webbsida Övriga allmänna intressen1.1.7 Grön och blåstrukturer Regional
Åtgärder VISS  åtgärdsplatser (punkter) Åtgärder från databasen VISS. Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder (se attributet åtgärdsstatus) som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder. Punkterna avser en mittkoordinat för den geometri som åtgärdsplatsen är knuten till. Det kan vara en koordinat, ett delavrinningsområde, en vattenförekomst mm. Det framgår av attributet platstyp. Datat läses ut från VISS varannan dag.Länsstyrelsen i Kalmar län 20220124 Datamängd Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
Stamnät för el Svenska Kraftnät ansvarar för stamnät för el som består av högspänningsledningar och stationer. Stamnätet transporterar el från de stora kraftverken till de regionala elnäten via luftledningar och kablar.Svenska Kraftnät 20210212 Datamängd Övriga allmänna intressen9.4 Eldistribution Nationell
Åtgärder VISS  åtgärdsplatser (WMStjänst) Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder. Observera att det är åtgärdens plats som redovisas. Platsen är en punkt som kan vara en koordinat eller en centrumkoordinat i de fall åtgärden har knutits till ett vatten, delavrinningsområde eller någon annan geometri. Vad punkten representerar framgår av attributet åtgärdsplats. Datat uppdateras dagligen. Använd länken i respektive lager för att öppna åtgärdens sida i VISS.Länsstyrelsen i Kalmar län 20200528 Tjänst Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
Kulturarv och klimatförändringar Riksantikvarieämbetets webbplats med information, vägledning och hänvisningar till underlag som berör kulturarv och klimatförändringar.Riksantikvarieämbetet 20200710 Webbsida Övriga allmänna intressen1.2.1 Fornlämningar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljö1.2.4 KulturmiljöintresseNationell
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Allmänna råd
Visar underlag med planeringsstatus Allmänna råd som helt eller delvis överlappar
 kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid
sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för denna
kolumn för att särskilja sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp PlaneringsstatusSakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenMed stöd av 4 § förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten1 föreskriver Naturvårdsverket att förordningen skall vara tillämplig på de fiskvatten som förtecknas i bilagan. Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten i enlighet med de definitioner som återfinns i förordningen. Av förteckningen framgår genom bokstavs och sifferkoder i vilket eller vilka län det aktuella vattnet är beläget, avrinningsområde samt typ av fiskvattenNaturvårdsverket 20200825 Webbsida Allmänna råd, Övriga allmänna intressen1.1.4 Hav och vatten1.1.6 NaturvårdsintresseNationell
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Mark- och vattenregleringar
Visar underlag med planeringsstatus Mark- och vattenregleringar som helt eller
 delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som
skrevs in vid sökningen.

Använd sökfunktionen i filtret för
denna kolumn för att särskilja
sakområden

Titel Beskrivning Ansvarig organisation Aktualitetsdatum Resurstyp PlaneringsstatusSakområde Geografisk nivå KOMMENTAR

Mineralrättigheter På grund av driftproblem sker ingen månatlig uppdatering av informationen. Befintlig information är aktuell 20210528Datamängden Mineralrättigheter innehåller rikstäckande information om ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd, samt undersökningstillstånd under förbudsår. Ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner, beviljade torvkoncessioner och markanvisningar ingår också i databasen. Innehavare, valt förstahandsmineral, tillståndets namn, identitetsnummer och giltighetstid framgår också.Sveriges geologiska undersökning20210601 Datamängd Mark och vattenregleringar3 Ämnen och material Nationell
Odlingstillstånd Fisk och Kräftdjur (externt) Tillståndsgivna fisk och kräftdjursodlingar i Västra Götalands län.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211029 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional
Strandskydd fr o m 1 dec 2014 Gällande strandskydd inom Västra Götalands län. Inkluderar utvidgat strandskydd (>100 m från strandlinjen) beslutat dec 2014 och senare, och strandskydd upp till 100 m från strandlinjen. Digitalisering och kartor gjorda i skala 1:10 000, tolkning av gränserna ska därför göras i samma skala. Kvalitetsförbättringar och rättningar av geodatat kommer att göras.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211206 Datamängd Mark och vattenregleringar12.1 Stadsutveckling12.2 Landsbygdsutveckling1.1 Natur1.3 FriluftslivRegional
Djur och växtskyddsområden Områden med inskränkt tillträdesrätt till skydd för fågel, säl, fisk och växter samt jaktförbud, enligt 7 kap. 12  § och 30 § Miljöbalken. Observera att det skiljer skiktet mot nationella skikten från NV VIC Natur, där ett skikt (Djur och växtskyddsområden) visar områden utpekade m h a 7 kap 12 § och ett annat skikt (Tillträdesförbud) visar samtliga områden med tillträdesförbud.Länsstyrelsen i Västra Götalands län20210712 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur Regional
Räkna Q Västra Götalands län Räkna Q visar var och i vilken utsträckning det finns byggnader som till följd av sina kulturhistoriska värden skyddas genom rivningförbud samt skydds och varsamhetsbestämmelser (qmärkning och kmärkning) i kommunernas detaljplaner och områdesbestämmelser. Det framtagna materialet kommer att hållas uppdaterat allteftersom nya planer vinner laga kraft. Materialet fungerar som underlag vid miljömålsuppföljningen av länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. (Ur Lst rapport 2013:56.)Skiktet uppdateras årligen och rapporteras till RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssytemet). Frågan om uppdateringenav Räkna Q ligger hos enhetschefen på Kulturmiljöenheten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210908 Datamängd Mark och vattenregleringar1.2.2 Byggnader1.2.3 Skyddad kulturmiljöRegional
Landskapsbildsskydd Områden med skydd för landskapsbilden enligt 19 § Naturvårdslagen. Det är en gammal skyddsform som inte längre används för nya områden; de tidigare beslutade områdena gäller dock fortfarande. Inom landskapsbildsskydd kan en rad åtgärder kräva Länsstyrelsens tillstånd, det kan bland annat handla om uppförande av byggnader, vägar, framdragande av ledning, grävning, skogsplantering och avverkning.Landskapsbildsskyddet är upphävt inom vissa naturreservat och i vissa överlappar skydden.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211215 Datamängd Mark och vattenregleringar1 Natur, kulturmiljö och friluftsliv Regional
Vattenskyddsområden, yttre skyddsområden Detta skikt innehåller Sekundär och Tertiär skyddszon. I äldre beslut brukar enbart benämningen yttre skyddsområde användas. Den Sekundära skyddszonen bör skyddas mot markanvändning eller verksamheter som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Ett lägsta krav på den sekundära skyddszonens utbredning för grundvattentäkter i jordlager bör vara att uppehållstiden från dess yttre gräns till vattentäktszonen är beräknad till minst ett år. Tertiär skyddszon omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner. Här är det viktigt att beakta föroreningar som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten negativt.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20211013 Datamängd Mark och vattenregleringar5 Vattenhushållning Regional
Odlingstillstånd blötdjur (externt) Giltiga tillstånd för mussel och ostronodlingar (och även odling av makroalger). Det finns en metadatapost som heter LstO Övrigt vattenbruk (externt) som pekar på samma datamängd. Odlingsytorna är baserade på koordinater i besluten.Länsstyrelsen i Västra Götalands Län20210419 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur4.4 Vattenbruk Regional
Förbud mot markavvattning Data redovisar de områden där det rådet förbud mot markavvattning enligt miljöbalken (11 kap. 14 § första stycket) och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.Markavvattning är de åtgärder som utförs för att avlägsna oönskat vatten (dränera mark) eller skydda mot vatten. För att en åtgärd ska vara markavvattning i miljöbalkens mening krävs att syftet med åtgärden är att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Markavvattning är en juridisk definition som inte skablandas ihop med den hydrologiska definitionen av markvatten.Tillstånd krävs alltid för markavvattning. I större delen av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markavvattning. Där krävs dispens från markavvattningsförbudet om tillstånd ska kunna ges. Länsstyrelsen prövar dispenser. Tillstånd för markavvattning prövas av länsstyrelsen eller miljödomstolen.Data uppdaterades i juli 2018 (ändring av två RAMSARområden).Naturvårdsverket 202007 Datamängd Mark och vattenregleringar4.1 Jordbruk4.2 Skogsbruk5 VattenhushållningNationell
Skyddade områden, naturreservat Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 5 100 naturreservat.Naturvårdsverket 20211228 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1 Natur1.3 Friluftsliv Nationell
Öppna tjänster för Sveriges Natura 2000 områden Öppna tjänster (WMS, WFS, RESTAPI) mot Sveriges Natura 2000 områden.   Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000. Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000områden utpekas enligt EU:s art och habitatdirektiv(direktiv 92/43/EEG)eller fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG), ibland båda direktiven.   I tjänsterna visas detta som:  •Natura 2000 (SCI), områden utpekade enligt art och habitatdirektivet  •Natura 2000 (SPA), särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet  •Natura 2000 (SPA/SCI), områden som är utpekade enligt båda direktiven   Tjänsterna ger information om vilka arter och/eller naturtyper som området är utpekat för att bevara. Fågeldirektivet behandlar fåglar. Habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar.   Tjänsterna ger inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.Naturvårdsverket 20210101 Tjänst Mark och vattenregleringar, Riksintressen 4 kap MB1.1.1 Naturtyper och naturgeografisk indelning1.1.2 Djur och växterNationell
Fiskets geografier Datamängden beskriver områden som regleras av föreskrifter för fritids som yrkesmässigt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar4.3 Yrkesfiske Nationell
Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvattenOmråden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (tidigare Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG)). Målet för förordningen (tidigare fiskvattendirektivet) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.Havs och vattenmyndigheten20211208 Datamängd Mark och vattenregleringar1.1.2 Djur och växter1.1.4 Hav och vatten2.2 VattenkvalitetNationell
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