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Sammanträdesdatum

2021-04-28

Plats
Tid

Sessionssalen, Stadshuset
Onsdagen den 28 april, kl. 09:00-17:00

Ledamöter

Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ersättare

Linda Åshamre (S)
Lottie Lord (MP)
Charlotta Windeman (M)
Monica Haraldsson (M)
Fredrik Daun (KD)

Miguel Odhner (S)
Ordförande

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Fredrik Skreberg
Sekreterare

ADRESS

KOMMUNSTYRELSEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
4

Anmälan av delegationsbeslut

Antecknas

Information om 4 utvalda delegationsbeslut kl. 09:0009:20
5

Kommundirektörens rapport

Antecknas

Information från Haleh Lindqvist kl. 09:20-10:00
6

Årlig uppföljning av SAM (Systematiskt
Arbetsmiljöarbete)

Antecknas

Föredragande: Annika Renström kl. 10:00-10:20

Paus kl. 10:20-10:30
7

Månadsrapportering

Antecknas

Föredragande: Annika Lindell och Annika Renström
kl. 10:20-10:50
8

KS2021/0460-2

Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen

Enligt folkhälsorådet

Bilaga
Föredragande: Johan Sjöholm kl. 10:50-11:05
9

KS2021/0461-2

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Enligt folkhälsorådet

Bilaga
Föredragande: Johan Sjöholm kl. 11:05-11:20
10

KS2014/1873-33 Tilläggsavtal – avtalet avseende ”GC-paket i
Kungälv”, byggnation av 5 stycken gång- och

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt förvaltningen

Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-28

cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs
kommun GC-paket
Bilaga
Föredragande: Jenny Bjönness Bergdahl kl. 11:2011:30
Ärende till kommunfullmäktige
11

KS2021/0170-1

Överenskommelse om fastighetsreglering,
köpekontrakt mm berörande del av Komarken
1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl.

Enligt förvaltningen

Bilaga
Föredragande: Haleh Lindqvist och Daniel Markänger
kl. 11:30-12:00

Lunch kl. 12:00-13:00
Ärende som stannar i kommunstyrelsen
12

KS2020/1790-1

Information och bedömning avseende
tredjelandsöverföring

Enligt förvaltningen

Bilaga
Föredragande: Lisa Dahlqvist och Martin Lindén kl.
13:00-13:30
Ärende till kommunfullmäktige
13

KS2021/0363-2

Styrdokument – Informationssäkerhetspolicy

Enligt förvaltningen

Bilaga
Föredragande: Elias Örjefelt 13:30-13:45
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
14

KS2020/0996-6

Västtrafiks trafikplan 2022

Enligt USU

Bilaga
Föredragande: Marielle Månskär kl. 13:45-14:05
15

KS2019/2075-15 Samverkansbrister i förstudiearbetet inför
upphandling av skoltrafik 2023
Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt UBL

Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Föredragande: Marielle Månskär kl. 14:05-14:20
16

KS2021/0721

Förbud mot att vistas på särskilt angiven plats

Enligt förvaltningen

Handling tillkommer och skickas ut separat
Föredragande: Michael Wallin kl. 14:30-14:45
Ärenden till kommunfullmäktige
17

AN2021/0003-1

Revidering av styrdokument –
Arvodesnämndens reglemente

Enligt AN

Bilaga
18

KS2019/0192-16 Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa Enligt BSU
samhällsekonomisk hållbar, och för äldre
hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse
och styrdokument
Bilaga
Närvarande: Presidiet i beredningen för samhälle och
utveckling samt beredningen för trygghet och stöd kl.
14:50

19

KS2021/0465-1

Revidering av reglemente för Kommunens
Pensionärsråd

Enligt KPR

Bilaga
20

KS2020/1584

Svar på motion om förslag om växtbaserad kost Enligt USU
som normalkost alternativ i matbespisningen i
skola och förskola
Bilaga

21

KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Lysegårdens
vattentäkt

Enligt USU

Bilaga
22

KS2021/0166

Detaljbudget för den politisk verksamhet 2021
Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt förvaltningen

Kallelse

Sammanträdesdatum
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Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
23

KS2020/1216-2

Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:12

Enligt USU

Bilaga
24

KS2020/2051-6

Nordiska folkhögskolan, avtal med anledning
av kommunal borgen

Enligt förvaltningen

Bilaga
25

KS2021/0236-2

Remiss - regional vattenförsörjningsplan för
dricksvatten i Västra Götaland

Enligt USU

Bilaga
26

KS2021/0262-3

Planbesked för skola/förskola Strandskolan,
Ärlan 1

Enligt USU

Bilaga
27

KS2021/0321-3

Remiss avseende Trafikverkets revidering av
riksintresse för kommunikationer

Enligt USU

Bilaga
28

KS2021/0341-3

Planbesked för Ulvegärde 2:1

Enligt USU

Bilaga
29

KS2021/0350-3

Remissvar samråd Översiktsplan Ale

Enligt USU

Bilaga
30

KS2021/0415-3

Remiss - Vattenmyndighetens förslag till
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
som påverkas av vattenkraft

Enligt förvaltningen

Bilaga
31

KS2020/1788-4

Svar på remiss - Vattenmyndighetens
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för västerhavet
KS2020/1788

Enligt USU

Bilaga
32

KS2021/0310

Svar på remiss omhändertagande av avlidna
Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt UTS

Kallelse
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33

KS2021/0614-3

2021-04-28

Svar på remiss - ansökan om dispens att köra
fordon i körfält för fordon i linjetrafik

Enligt förvaltningen

Bilaga
34

KS2016/0134-65 Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen

Antecknas

Bilaga
35

KOMMUNSTYRELSEN

Rapporter från ledamöter med regionala
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag

Antecknas
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Anmälan av delegationsbeslut
Instansnr
296/21

Ärende
KS2017/0664-25

297/21
298/21
299/21
300/21
301/21
302/21

KS2019/0687-5
KS2014/435-132
KS2014/435-133
KS2016/2111-147
KS2017/0664-24
KS2018/0959-4

303/21
304/21

KS2020/0782-15
KS2020/1830-6

305/21

KS2020/1830-7

306/21
307/21

KS2021/0003-12
KS2021/0074-1

308/21

KS2021/0140-2

309/21

KS2021/0220-6

310/21

KS2021/0226-6

311/21

KS2021/0227-6

312/21
313/21

KS2021/0497-6
KS2021/0565-2

314/21

KS2021/0586-4

315/21
316/21

KS2021/0588-2
KS2021/0593-1

317/21

KS2021/0618-1

318/21

KS2021/0619-1

319/21
320/21

KS2021/0632-1
KS-VR2021/0052-2

Titel
Ansökan till Lantmäteriet, avstyckning för etapp 1,
skola, förskola, idrottshall och bostäder.
Undertecknat anläggningsarrende.
Markupplåtelseavtal Ränteröd 1:6 (fastighetsägare)
Markupplåtelseavtal Ränteröd 1:6 (arrendator)
Lantmäteriansökan - Avstyckning Fårhuset 1
Lantmäteriansökan för etapp 2 i Kärna
Diseröd 1:1, avtal om jordbruksarrende,
sidoarrende, för år 2021
Anstånd JPA Store AB
Hyreskontrakt - Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och
hyra avseende förskola i Tjuvkil
Köpeavtal - Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och hyra
avseende förskola i Tjuvkil
Område Kongahälla, förbud att parkera.pdf
Avtal - Direktupphandling KonsultationKoncernbildning.
Lantmäteriansökan - VA Tjuvkil Etapp 4,
markärende
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Beslut om avslag
Avtal - Avtal om samverkan mellan VGRkommunerna om VFU avseende akademisk
vårdutbildning
Undantagen enligt sekretess. 39 kap 3 §
Skriftlig varning
Uppsägning på grund av personliga skäl
Avtal - Beställning enligt avrop, ombyggnation
Ytterbykolan
Tilläggsavtal - Tilläggsavtal - mellan Stiftelsen
Kungälvsbostäder och Kungälvs kommun avseende
ombyggnation Västra porten 4
Tilläggsavtal - Tilläggsavtal - mellan Stiftelsen
Kungälvsbostäder och Kungälvs kommun avseende
lokalanpassning
Avtal - Trankärr 2:1, försäljning av brännved på rot
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning för
fastigheten Lycke 1:4
ADRESS

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN
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HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-28

321/21

KS2013/457-49

322/21
323/21

KS2016/2111-148
KS2019/0675-3

324/21

KS2019/0675-4

325/21

KS2019/1131-21

326/21

KS2019/1132-19

327/21
328/21
329/21
330/21
331/21

KS2020/1637-6
KS2020/1637-8
KS2020/2041-1
KS2020/2042-1
KS2020/2094-4

332/21
333/21
334/21

KS2021/0003-14
KS2021/0003-13
KS2021/0009-3

335/21

KS2021/0009-4

336/21

KS2021/0009-1

337/21

KS2021/0009-2

338/21

KS2021/0085-2

339/21
340/21

KS2021/0085-3
KS2021/0311-6

341/21

KS2021/0312-6

342/21

KS2021/0313-6

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Beslut om granskning av detaljplan för bostäder på
Klåverön, Hermansby 45.
Nyttjanderätt KRS
Undertecknande av lägenhetsarrende gällande
sjöbod.
Undertecknat nyttjanderättsavtal avseende mark
runt sjöbod i Marstrand
Beslut om granskning av detaljplan för bostäder på
Klåverön, Hermansby 57
Beslut om granskning av detaljplan för bostäder på
Klåverön, Hermansby 245
Tilldelningsbeslut och utvärdering
Avtal - Upphandling av Bokning- och bidragssystem
Avropsavtal - Dynamiskt inköpssystem (DIS)
Avropsavtal - Dynamiskt inköpssystem (DIS)
Avtal om jordbruksarrende, sidoarrende, avseende
del av Barkeröd 1:1, Sanner 1:2 och Sanner 1:3
(Avtalsnummer 1220-094-007)
Kongahälla gångfartsområde.pdf
Älvebacken, förbud mot motorfordonstrafik.pdf
Delegationsbeslut februari 2021 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 30 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 2 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdsresor 0 beviljade och arbetsresor 0 beviljad.
Delegationsbeslut februari 2021 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 7
beviljade, medpassagerare 1 beviljad och 0 avslag.
Delegationsbeslut januari 2021 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 36 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 3 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdsresor 0 beviljade och arbetsresor 2
beviljade.
Delegationsbeslut januari 2021 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 7
beviljade, medpassagerare 0 beviljade och 3 avslag.
Ändringsavtal till tomträttsavtal ny avgäld Tveten
1:6
Ansökan om inskrivningsärende Tveten 1_6
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
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343/21

KS2021/0314-6

344/21

KS2021/0315-6

345/21

KS2021/0316-6

346/21

KS2021/0317-6

347/21

KS2021/0371-6

348/21

KS2021/0423-6

349/21

KS2021/0424-6

350/21

KS2021/0426-6

351/21

KS2021/0427-6

352/21

KS2021/0442-6

353/21

KS2021/0443-6

354/21

KS2021/0444-6

355/21

KS2021/0487-6

356/21
357/21

KS2021/0502-1
KS2021/0534-6

358/21

KS2021/0537-6

359/21
360/21

KS2021/0551-1
KS2021/0568-7

361/21
362/21
363/21

KS2021/0666-3
KS2021/0727-1
KS-VR2020/0342-2

364/21

KS-VR2021/0049-2

365/21

KS-VR2021/0053-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Avtal DIGG
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Avtal - beställning enligt avrop Grokareby 3:6
Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att
minska utsläpp av mikroplaster och andra
föroreningar till vattenmiljön via dagvatten
Skriftlig varning
Avtal om tjänsteköp avseende socionom
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark, uteservering Johans krog Kungsgatan 12
A Marstrand 1/1 2021 - 1/1 2022
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Hamngatan 7 Marstrand
Kungälv
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Paradisparken Marstrand
Kungälv
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366/21

KS-VR2021/0054-2

367/21

KS-VR2021/0056-2

368/21

KS-VR2021/0060-3

369/21

KS-VR2021/0061-2

370/21
371/21

KS-VR2021/0063-1
KS-VR2021/0064-4

372/21

KS-VR2021/0065-2

373/21

KS-VR2021/0066-2

374/21

KS-VR2021/0067-2

375/21

KS-VR2021/0068-2

376/21

KS-VR2021/0069-2

377/21

KS2021/0009-5

378/21

KS2021/0009-6

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Umi Sushi Bar
Älvebacken 26-28 Kungälv
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Västra gatan 12c Kungälv
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Ekoxen 5
TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot
att en kranbil ställs upp utanför stadshuset i
samband med att ett arbete ska utföras på
byggnaden. Området runt kranbilen ska spärras av
enligt gällande regler och ytan ska hållas städad.
Ansökan - Marstrandsön - tillstånd till grävning
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning för
fastigheten Ödsmål 4:31
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - foodtruck, Hamngatan (Marstrands kaj)
Marstrand
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - upprätta en byggetablering, Hamngatan
40 Marstrand
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - uppställning av containrar/bod,
Kungälvs kommun
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Byggbelamring, Selma Lagerlöfsgatan 5
Kungälv
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Lycke-Ryr 3:10
Delegationsbeslut mars 2021 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 64 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 3 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 1 beviljade,
dagvårdsresor 0 beviljade och arbetsresor 0 beviljad.
Delegationsbeslut mars 2021 för parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Förare 13 beviljade,
medpassagerare 2 beviljade och 1 avslag.

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Johan Sjöholm

1(3)

2021-04-07

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2021/0460-2)
Sammanfattning
Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
Juridisk bedömning
Juridiska bedömningen är att överenskommelsen utgör ett allmänt intresse för kommunens
medlemmar. Bedömningen är att det är förenligt med kommunallagen att Kungälvs kommun
arbetar ifrån överenskommelsens inriktning.

Bakgrund
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa.
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att beröringspunkterna
mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till
en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna överenskommelse. Förslaget av har varit på
remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.
Den 24 november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen. GR´s
förbundsstyrelsen, som antagit överenskommelsen, rekommendera att medlemskommunerna
även gör detta.
ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter. Överenskommelsen syftar också till att barn och unga ska få de insatser de
behöver så tidigt som möjligt samt att de får möjlighet att påverka insatserna.
I överenskommelsen står det bland annat om:
 SIP, Samordnad individuell plan, och att skolan är en jämbördig part i SIP-processen.
 Samverkan kring barn och unga som är placerade utanför hemmet.
 Tidigare Västbus riktlinjer ingår i överenskommelsen. Dessa riktlinjer kommer alltså inte
finnas kvar separat.
Verksamhetens bedömning är att överenskommelsen är ett stöd för det lokala genomsamma
arbetet kring samordnade insatser för barn och unga.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen relevant utifrån följande av
kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Samverkan för barns och
ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen är särskilt relevant utifrån följande mål i Agenda 2030:
 Mål 1. Ingen fattigdom
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 Mål 4 God utbildning för alla
 Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är tidiga insatser ett prioriterat område.
Programmet aktiviteter konkretiseras i social översiktsplan (Dnr KS2019/1500), där delmålen
är att:
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 Främja hälsosam uppväxt.
 Effektivisera och höja kvalitén i det förebyggande arbetet.
 Utvecklad samverkan mellan de olika aktörer som finns kring barn- och unga.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Målgruppen för överenskommelsen är barn och unga till och med 20 år som behöver
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra
Götalandsregionen och kommunerna.
Bedömningen är att överenskommelse utgår från barnkonventionen, där behov av
vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Utgångspunkt är även
att tidigt samordnade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. För implementeringsarbetet
finns medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
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Protokollsutdrag
§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Diarienummer: 2021-00009.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och
ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse
rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med
överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan
för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt
kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om
överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Samverkan för barns och ungas hälsa
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2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Samverkan för barns och ungas hälsa
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård.
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive
hälsoundersökningar.

Bakgrund
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa.
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle

2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.

Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

VD
VästKom

Chef Välfärdsutveckling
VästKom
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1 Utgångspunkter
1.1Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s
barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då
många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade
i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte
heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre
fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets
rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig
verksamhet.
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och
överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus
riktlinjer.
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och
sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och
samordning mellan berörda verksamheter.
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga,
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle
att påverka stöd- och vårdinsatserna.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

1.3 Parter
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

1.4 Målgrupp
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga)
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna
enligt lag och anvisningar för målgruppen.

1.5 Omfattning och avgränsning
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med
placering i samhällsvård.
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommunregion) och inte intern organisering och ansvarsfördelning.
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund).
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälsooch sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt
relevanta för denna överenskommelse.
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.

1.6 Giltighetstid
2021-01-01 – 2023-12-31.
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.
Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.

2 Ansvar för samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s
hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa
avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla
sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar
varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos
barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola
och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i
skolgången och en bättre skolförankring.
En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som
ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska
samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i
behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla
nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta
omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga.
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå.
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och
unga, i de fall det behövs.
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska
upprättas.
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen.
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare.
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats.
➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och
unga.
➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP
➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det
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➢

➢

➢

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig
deltagare på mötet.
I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det
primärvården som kallas till mötet.
Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov
Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem,
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med.
SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro.
Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte
upprättas.

Av SIP ska framgå
• Vilka behov den barnet/den unge har
• Vilka insatser som ska genomföras
• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå
• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv
• Vem som har huvudansvar för planen
• När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.
Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3).
2.2.3 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn)
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter.
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran,
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.
2.2.4 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka.
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser.
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.
Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt.
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när
som helst återkallas av den enskilde.
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL.

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade
utanför det egna hemmet
Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för
barnet/den unge blir så bra som möjligt.

3.1 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och
åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.
I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIPmöte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte.
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel om pengar.
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller
avslut av placeringen.

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten,
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan
verksamheterna vara smidiga.
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla,
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.3 Inför placering
3.3.1 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens
konsultationer.
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning.
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.

3.3.2 Konsultation
I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4).
➢ Rutin för konsultation och utlåtande
BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens
skriftliga utlåtanden.
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:
• Konsultation BVC, elevhälsa
• Konsultation tandvården
• Konsultation pågående vårdkontakter
Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälsorespektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.
• Utlåtande från hälso- och sjukvården
• Utlåtande från tandvården

3.4 I samband med placering
3.4.1 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata
vårdgivare).
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling)
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats,
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas.
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen,
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen
kontaktas.
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner
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för informationsöverföring genomföras.
3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha
behov av en hälsoundersökning.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.
➢ Rutin för läkarundersökning
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen.
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter
placeringen på den nya orten.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller
patienten.
➢ Rutin för hälsoundersökning
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av
asylsökande).
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral,
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna.
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med
placeringar av barn och unga.
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från
tandvården ska användas.
3.4.4 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.
3.4.5 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiSinstitutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland,
alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på
barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården.
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad
legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som
koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.
3.4.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.

3.5 I samband med avslut av placering
3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny
SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De
riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i
särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.

4 Genomförande
4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara
tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås.
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin.
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de
delregionala vårdsamverkansområdena.
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte
kommer i kläm.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s
vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att
använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även
skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård
och kommuner i Västra Götaland.
➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka
samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på
delregional/regional nivå.
➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för
HSL-insatser i samband med placeringar.
➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.
➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten
skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.
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Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 (Dnr KS2021/0461-2)
Sammanfattning
Syftet med Handlingsplanens för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 är att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa. Handlingsplanen ska skapa en
gemensam plattform för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning, effektiva
vårdövergångar samt god samverkan. VästKoms styrelse samt GR´s förbundsstyrelse har
ställts sig bakom förslag till förlängning av handlingsplanen.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.
Juridisk bedömning
Juridiska bedömningen är att handlingsplanen utgör ett allmänt intresse för kommunens
medlemmar. Bedömningen är att det är förenligt med kommunallagen att Kungälvs kommun
arbetar ifrån handlingsplanenens inriktning.
Bakgrund
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för statsbidrag
som erhållits. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun ställde sig den 4 februari 2018 bakom ”Det goda livet i
Västra Götaland- Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020” (Dnr KS2017/2247).
Västkoms styrelse har antagit en förlängning kring Handlingsplan psykisk hälsa i Västra
Götaland till och med 2022. Även GR´s förbundsstyrelsen antagit planen samt
rekommenderat att medlemskommunerna ska ställa sig bakom förslag till förlängning
handlingsplanen.
Verksamhetens bedömning
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
Verksamhetens bedömning är handlingsplanen mål och inriktning är fortsatt aktuella.
ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 är särskilt relevant utifrån följande av
kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Handlingsplan för psykisk
hälsa 2018 - 2022 är särskilt relevant utifrån följande mål i Agenda 2030.
 Mål 1. Ingen fattigdom
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 Mål 4 God utbildning för alla
 Mål 10 Minskad ojämlikhet
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är psykisk hälsa ett prioriterat område.
Programmet aktiviteter konkretiseras i social översiktsplan (Dnr KS2019/1500), där delmålen
exempelvis är att främja psykisk hälsa, förebygga suicid och utvecklad samverkan mellan de
olika aktörer som finns kring barn- och unga.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen
fortfarande är aktuella utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Därför har den
länsgemensamma styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga handlingsplanen till
och med 2022.
Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun har inför 2021 rekvirerat nationella stimulansmedel kring psykisk hälsa och
suicidprevention. Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 kommer utgöra
prioriteringsgrund vid fördelning av dessa medel.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.
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Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Från:
Skickat:
Till:

GunnelRydberg<Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
den 4 mars202108:35
diarium.ks@ockero.se;
diarium.sb@ockero.se;
kommun@ale.se;
Kommun@Harryda.se
(kommun@harryda.se);
kommun@kungsbacka.se
;
kommun@lerum.se;kommun@stenungsund.se;
kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se
;
kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se;
Registrator;
stadsledningskontoret@stadshuset.
goteborg.se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Diarium
Expedieringbeslut GR:sförbundsstyrelse§ 243. Handlingsplanför psykisk
hälsa2018-2022
Ärende9 - Handlingsplanför psykiskhälsa2018-2022.pdf;
Protokollsutdrag§ 243.pdf

Kopia:
Ämne:
Bifogadefiler:

Kategorier:

Lila kategori

Till kommunsty relsen!
Handlingsplan

för psykisk

hälsa 2018 - 2022

Här expedieras beslut § 243 samt handling från GR: s förbundsstyrelse
rubrik.
Kommunernas

beslut bör vara GR tillhanda senast 2021 - 04 - 30.

Beslutet skickas till diarium@goteborgsregionen.se
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen(GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031 -335 50 74
SMS:070 -206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss

2021 - 02 - 12 enligt

www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Diarienummer: 2017-00284.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland
(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2018-02-14
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§ 57/2018

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 (Dnr KS2017/2247)
Under 2016 fattade staten och Sveriges kommuner och landsting beslut angående ”Stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen utgör utgångspunkten för
arbetet de närmsta åren. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom
området psykisk hälsa.
En särskild del i överenskommelsen ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan
landsting och kommuner
”Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020” är gemensam
för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och
VästKom samt Nationell, Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland
(NSPHiG).
Handlingsplanen är antagen via; det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna
(SRO) den 27 oktober, VästKoms styrelse den 14 november 2017 samt GRs förbundsstyrelse
den 8 december.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun ställer sig bakom ”Det goda livet i Västra GötalandHandlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 2017-12-11
Bilaga Expediering beslut GR_ Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020.msg 2017-12-11
Bilaga Protokollsutdrag 2017-12-11
Bilaga Protokollsutdrag § 297.pdf 2017-12-11
Bilaga Styrelseärende 10 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020.pdf 2017-12-11
Protokollsutdrag - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 - Sociala utskottet 2018-01-29
Beslut
Kungälvs kommun ställer sig bakom handlingsplan psykisk hälsa ”Det goda livet i
Västra Götaland”
__________
Expedieras till:

Helene Berghog
Lena Arnfelt

För kännedom till:

Johan Sjöholm

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Förbundsstyrelsen – ärende 9
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60

Handlingsplan för psykisk hälsa 20182022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning
av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)
inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner
och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att
minska den psykiska ohälsan.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
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2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Den länsgemensamma
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för
2023 och framåt påbörjas.
Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

VD
VästKom

Chef välfärdsutveckling
VästKom
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Förlängd!

Med mindre justeringar

Bakgrund

Förlängd handlingsplan

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom
området och för det gemensamma arbetet att ta
fram regionala handlingsplaner.

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga
handlingsplanen till och med 2022.
Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna

Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket
framgår under respektive aktivitet.

Denna handlingsplan är gemensam för Västra
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder
för föräldraförmåga.

www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket,
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och
göra det samtidigt.

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor,
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en
förutsättning för att uppnå detta.

Syfte med handlingsplanen

Anställda och politiker inom regionens alla delar och
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer,
det satsas, det följs upp och det utvecklas. Var och
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi
dem för att istället se till den enskildes behov. Vi vet
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

Fokusområden
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa
anges även i den nationella överenskommelsen och
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda
effektiva insatser till de som drabbats.

Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet
med framtagandet av handlingsplanens mål och
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för
varje fokusområde.

Ledning, styrning och organisation

Process för framtagande

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan.
År 2017 förändrades sammansättningen och
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från
varje huvudman (kommun och region) utsedda via
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling,
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets
utveckling inom välfärdsområdet.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQcommunityt och nationella minoriteter.
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Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

Uppföljning

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen
för några av målen.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också
resultatet av de årliga uppföljningarna.

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och
brukarföreträdare på lokal nivå.

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen.
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer
och resultat, och därigenom stimulera och initiera
förbättringsarbete.
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Fokusområden och mål för vuxna

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv.
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid
som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen.
Antal suicidförsök i befolkningen.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
•

Länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention ska tas fram i enlighet
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få
rätt vård och stöd

Indikatorer
•

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap,
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få
rätt vård, stöd och behandling.
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•
•

Aktuella rutiner för samordning inom
äldreomsorgen.
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i
befolkningen.
NY! Andel äldre med äldreomsorg som
har besvär av ängslan, oro eller ångest.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Indikatorer

Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP

•
•
•

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och
region ska upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) när en person har behov av insatser från båda
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning
mellan verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Upprättande av SIP i befolkningen.
Uppföljning av SIP i befolkningen.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
Revidering genomförd 2020.
Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet
med SIP – hur blir det för den enskilde?
Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan
stuprören” Brukarrevision av Samordnad
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

•

•

Brukarföreträdare ska vara delaktiga
i utvecklingsarbete

Indikatorer
•

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional,
regional och nationell nivå och varje insats behöver
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Systematiskt samarbete med
brukarorganisationer.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt
bemötande i kontakterna med kommunerna och
regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning,
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i
enskilda möten ska också öka.

Mål
4.2

Indikator
•
•

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som
uppger att de brukar bli bra bemötta av
personalen.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

Personer med missbruk, psykisk ohälsa
och/eller komplex problematik ska få
integrerade insatser

•
•

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till
undvika slutenvård.

Case management till personer med psykisk
sjukdom.
Aktuella rutiner för samordning inom
socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
•

Uppföljning av delregionala/lokala
tillämpningar av “Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk”.

5. Ledning, styrning och organisation
Mål
5.1

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade
metoder inom vård, stöd och behandling

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och
omsorg bör satsa på.

7

Indikatorer
•
•
•
•

Standardiserade bedömningsmetoder
inom missbruk- och beroendeverksamhet.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av alkoholmissbruk.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av drogmissbruk.
Ny! Rekommenderad behandling vid
psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
•

Inrättande av regionalt resurscentra för
psykisk hälsa.

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets
hela uppväxt

•
•

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort.
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Mål
1.2

Manualbaserad insats för föräldrastöd.
Ny! Föräldraprogram om alkohol och
droger i grundskolan.

Indikatorer

Alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg

•

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv.
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan.
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•
•

Andel elever som fullföljt
gymnasieutbildningen inom tre år.
Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
Andel elever med betydande frånvaro från
skolan.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt
insatser i rätt tid

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Mål
2.2

Indikatorer
•
•
•
•

Barn och unga med psykiatrisk diagnos
som vårdats i slutenvård.
Standardiserade bedömningsmetoder
för utredning av missbruk.
Ny! Andel barn och unga som får en
första bedömning vid BUP inom 30
dagar.
Ny! Andel barn och unga som fått
bedömning och vård för psykisk
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

Förebygga och uppmärksamma bruk av
alkohol och narkotika bland unga

•

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att
tidigt identifiera dessa unga.
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•
•
•

Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i åk 9.
Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i gymnasiet år 2.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i åk 9.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
•

Sammanställa kunskap och ta fram
ett regionalt inriktningsdokument
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.
Framtaget 2020: Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland
för Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen.
I Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan
verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete

•
•
•

Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år.
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Revidering av Västbus riktlinjer och
stödmaterial.
Överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Indikator
•

Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva
negativt bemötande i kontakterna med
kommunerna och regionen

Indikator
•

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

5. Ledning, styrning och organisation

Mål
5.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt
liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra
Götaland ska behöva se suicid som en utväg.
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•
•
•

Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
•

•

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i Västra
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention
2020-2025.
Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
(SPISS).

Grafisk formgivning: Josefin Lantz, kommunikatör

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Jenny Bjönness Bergdahl
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Tilläggsavtal – avtalet avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5
stycken gång- och cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun
GC-paket (Dnr KS2014/1873-33)
Sammanfattning
I huvudavtalet för GC-paketet från år 2014, är överenskommelsen mellan Trafikverket och
Kungälvs kommun att anlägga 5 GC-sträckor längs med statlig väg i kommunen innan
årsskiftet 2021. Under föregående år (2020) färdigställdes GC-sträckorna Kode-Kareby (väg
574) och Stället-Risby (väg 168).
Trafikverket behöver nu ett tilläggsavtal till huvudavtalet för GC-paket för att säkra
finansieringen för återstående GC-sträcka Vävra-Tjuvkil (väg 168), justera kostnaderna för
ingående sträckor och justera antal GC-sträckor.
Kommunstyrelsen tog beslut om att häva sträckan Kärna-Tofta (väg 604) år 2018 och beslut
om sidvalsbyte för sträckan Vävra-Tjuvkil år 2019.
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtalet.
Juridisk bedömning
Tilläggsavtalet är baserat på huvudavtalet för GC-paket som Kungälvs kommun tecknade med
Trafikverket år 2014. Det föreslagna tilläggsavtalet avser revideringar av ursprungligt avtal
vilket innebär förändrad totalkostnad för GC-paketet, uppdaterad tidplan och justering av
antal GC-sträckor.
Tilläggsavtalet är avstämt med kommunjurist.
Bakgrund
Kommunen har sedan år 2007 byggt GC-vägar i egen regi längs med statlig väg och år 2010
införde Trafikverket krav på att Arbetsplan vid ny cykelväg längs med en statlig väg. Några år
senare uppgraderades Arbetsplan till Vägplan. Det visade sig att ledtiderna för en Vägplan är
lång och att GC-vägarna i kommunen inte prioriterades av Trafikverket. Ett GC-paket
upprättades år 2014 mellan Trafikverket och kommunen där kommunen är beställare och
Trafikverket är utförare. I och med GC-paket fanns det möjlighet att göra både kostnads- och
tidsbesparingar samt effektivisera eventuella långdragna markägarprocesser.
GC-paketet omfattar 5 GC-sträckor, budgetram på 100 miljoner kronor och tidplan för
genomförande innan år 2020. Ingående sträckor är Kode-Kareby, Stället-Ekelöv, EkelövRisby, Kärna-Tofta och Vävra -Tjuvkil.
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I samband med att Trafikverket tog fram en nationell åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för cykelväg
gjordes bedömningen att en samfinansiering bör ske på sträckan Kode-Kareby. Ett
tilläggsavtal upprättades för att reglera samfinansiering för sträckan år 2017.
När Trafikverket uppdaterade budgeten för GC-paket år 2017 resulterade det i att kommunens
budgetram för paketet skulle överskridas. Maj 2018 togs beslut av Kommunstyrelsen
(protokoll §210/2018) om att häva sträckan Kärna-Tofta.
PM ”Sidval Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil” togs fram år 2017 för att
beskriva alternativa placeringar och konsekvenser. November 2019 beslutades om sidvalsbyte
till norra sidan för sträckan Vävra-Tjuvkil av Kommunstyrelsen (protokoll § 346/2019).
Under år 2020 färdigställdes sträckorna, Kode-Kareby och Stället-Risby (StälletEkelöv+Ekelöv-Risby).
Trafikverkets bedömning är att det nu behövs ett tilläggsavtal till huvudavtalet för GC-paket
för att säkra finansieringen för återstående sträcka Vävra-Tjuvkil samt justera samtliga
ingående sträckor.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömning är att GC- paketet har blivit prioriterat av Trafikverket men att
vägplansprocessen för respektive sträcka har varit tids – och kostnadskrävande. En
konsekvens är att kommunstyrelsen blev tvungen av kostnadsskäl att häva sträckan Kärna –
Tofta. I och med att förvaltning och projektet inte var överens om val av sida för sträckan
Vävra-Tjuvkil, togs PM-et ”sidval” fram. Det resulterade i att kommunstyrelsens beslut blev
ett sidbyte till norra sidan för sträckan.
Föreslaget tilläggsavtal innebär förändring av antal ingående sträckor i GC-paketet och
uppdaterade kostnadsuppskattningar i förhållande till huvudavtal för GC-paketet:
- sträckorna Stället-Ekelöv+Ekelöv-Risby blir en sträcka Stället-Risby.
- sträcka Kärna- Tofta utgår ur huvudavtalet för GC-paketet
- sträckan Vävra -Tjuvkil får förändrad placering, ett sidvalsbyte till norra sidan. Samt en
kostnads- och tidsuppdatering.
- Kostnadsuppdatering för genomförda sträckor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Utbyggnad av gång- och cykelväg är i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål:
Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar och Att underlätta för invånare och företag
som vill reducera klimatutsläppen samt Kommunstyrelsens mål om Bidrar till hållbara och
effektiva resor.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 är att ny gång- och cykelväg bidrar
till att följande mål följas - 4 God hälsa och välbefinnande och mål 7 Hållbar energi för alla, 10
Minskad ojämlikhet och 11 Hållbara städer och samhällen
Ny gång och cykelväg innebär att fler medborgare, besökare och unga som gamla kan röra sig
oberoende av bil i vardagen och på fritiden. Det ska vara enkelt att transportera sig mellan
hållplats och hemmet eller arbete/skolan.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömning utifrån politiska styrdokument är att ny gång- och cykelväg är i linje med bland
annat med kommunens Översiktsplan 2010 och Trafikplan 2017.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Nya gång- och cykelvägar mellan serviceorter och tätorten Kungälv/ Ytterby innebär att fler
medborgare kan förflytta med cykel eller till fots, till och från hållplatser och också förflytta sig
längre sträckor längs med landsvägarna utan att vara beroende av bil. Fler medborgare kan
transportera sig till och från närliggande serviceorter samt att fler besökare kan cykelturista i
kommunen.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningens bedömning är att GC-paketets kostnader har ökat betydligt mycket mer än
ursprungsbudgeten för GC-paket.
År 2017 budgeterades GC-vägarna för cirka 120 miljoner kronor och förvaltningens bedömning
var att sträckan Kärna–Tofta inte ryms inom GC-budgeten på 100 miljoner kronor eller i budget
för medfinansiering på 125 miljoner kronor. Därav beslutet att sträckan Kärna – Tofta utgår ur
GC-paket.
År 2019 budgeterades sträckan Vävra-Tjuvkil till cirka 50 miljoner kronor i samband med
sidvalsbytet.
Trafikverket har i föreslaget tilläggsavtal justerat kostnaden för GC-paketet (mars2021).
Sträckor
Utförare
Kostnad (kr)
Sträckor GC‐väg i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)
Väg 574, GC Kareby‐Kode
Väg 168 Stället‐Risby
Väg 168 Vävra‐Tjuvkil

Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Summa

Trafikverket

Finansiär
Kommunen

Summa

49 300 000
56 000 000
60 000 000

27 000 000

22 300 000
56 000 000
60 000 000

49 300 000
56 000 000
60 000 000

165 300 000

27 000 000

138 300 000

165 300 000

Kostnaden för den återstående sträckan Vävra- Tjuvkil har höjts på grund av komplicerade
passager över bäckar och markinlösen.
Förvaltningens bedömning är att GC-paketets intentioner om kostnads- och tidsbesparingar
inte har lyckats på grund av att bland annat vägplansprocessen inte är anpassad för att bygga
cykelväg utan för ny väg. Resultatet är att kostnaden för GC-paket är betydligt högre än vad
som beräknades i ursprungsavtalet - från 100 miljoner kronor till i dagsläget cirka 140 miljoner
kronor.
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Förslag till beslut
1. Tilläggsavtal – avtalet avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5 stycken
gång- och cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun GC-paket”
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att
underteckna avtalet.

Anders Holm
Sektorchef för Samhälle och Utveckling
Expedieras till:
Martin Hollertz,
Jenny Bjönness
Bergdahl
För kännedom till:

Anders Holm,
Jenny Bjönness
Bergdahl, Stefan
Eliasson

Martin Hollertz
Verksamhetschef för Teknik
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Trafikverkets ärendenummer

TRV 2014/63244
Motpartens ärendenummer

KS Dnr 2014/1873

Tilläggsavtal – Avtal avseende ”GC-paket i Kungälv”,
byggnation av 5 stycken gång- och cykelvägar
utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun
Mellan nedanstående parter träffas härmed tilläggsavtal enligt följande:

§1

Parter

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Kungälvs kommun, org.nr. 212000-1371, 442 81 Kungälv, nedan Kommunen

§2

Definitioner, begrepp och bilagor

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
Huvudavtalet - Avtal avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5 stycken gång- och
cykelvägar utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun, TRV 2014/63244, KSDnr 2014/1873,
tecknat 2014-12-08
GC – gång- och cykel
GC-paket – avser de anläggningar för gång- och cykeltrafik som anges i §5 i Huvudavtalet

§3

Syfte och bakgrund

I Huvudavtalet, mellan Trafikverket och Kommunen avseende GC-paket i Kungälv ingår
följande sträckor:
Väg 574, Kareby – Kode (6,3 km)
Väg 168, Stället – Ekelöv (4,8 km)
Väg 168, Ekelöv – Risby (2,0 km)
Väg 168 Vävra – Tjuvkil (3,8 km)
Väg 604, Kärna – Tofta (604/605) (3,8 km)
Syftet med detta tilläggsavtal är förändringar i Huvudavtalet gällande ingående sträckor i GCpaketet, i övrigt gäller tidigare avtal oförändrat.
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§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om finansiering mellan parterna
avseende åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden
Avtal avseende ”GC-paket i Kungälv”, byggnation av 5 stycken gång- och cykelvägar utmed
statligt vägnät i Kungälvs kommun, TRV 2014/63244, KSDnr 2014/1873, tecknat 2014-12-08,
nedan Huvudavtalet.
Tilläggsavtal – objekt ”GC paket i Kungälv”, byggnation av 5 stycken gång- och cykelvägar
utmed statligt vägnät i Kungälvs kommun, delen Kareby-Kode utmed väg 574, TRV
2014/63244, KSDnr 2014/1873, tecknat 2017-01-10.
Det nu träffade tilläggsavtalet innebär förändring av antal ingående sträckor i GC-paketet för
Kungälvs kommun i förhållande till Huvudavtalet samt uppdaterade kostnadsuppskattningar i
förhållande till båda ovan angivna avtal.

§5

Beskrivning av åtgärder

Följande sträckor förändras i GC-paketet enligt detta tilläggsavtal:


Sträckorna Väg 168, Stället – Ekelöv och Väg 168 Ekelöv - Risby har slagits ihop till en
Väg 168 Stället – Risby.



Sträckan Väg 168, Vävra – Tjuvkil sidbyte för GC-väg enligt beslut i november 2019 i
Kommunens Kommunstyrelse (Dnr KS 2017/1966). GC-vägen planeras att anläggas på
den norra sidan av väg 168 vilket medför en tidsförskjutning och en kostnadsökning.



Sträckan Väg 604, Kärna – Tofta utgår enligt beslut i maj 2018 i Kommunens
Kommunstyrelse (Dnr KS 2014/1873).

§6

Finansiering

Sträckan Kärna – Tofta bedömdes i mars 2018 ha en uppskattad kostnad om cirka 19 miljoner
kronor. Denna sträcka utgår ur Huvudavtalet för GC-paketet.
Sträckan Kareby - Kode hade vid färdigställandet en faktisk upparbetad kostnad om cirka 49,3
miljoner kronor. Trafikverket bekostar vägplan om cirka 4,7 miljoner kronor till 100%.
Resterande cirka 44, 6 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Kommunen och Trafikverket, det
vill säga cirka 22,3 miljoner kronor vardera. Sträckan färdigställdes i april 2020.
Sträckan Stället - Risby bedöms ha efter färdigställandet en uppskattad kostnad om cirka 56
miljoner kronor. Slutjustering pågår. Sträckan bekostas av Kommunen till 100%. Sträckan
färdigställdes i september 2020.
Sträckan Vävra - Tjuvkil bedöms i mars 2021 ha en uppskattad kostnad om cirka 60 miljoner
kronor, varav 10 miljoner kronor beror på sidvalsbyte för GC-vägen. Sträckan bekostas av
Kommunen till 100%. Vägplanen planeras att skickas ut på granskning i maj 2021.
Om kostnaden för sträckan Vävra-Tjuvkil vid anbudstillfället för produktion överstiger 20% av
bedömd totalkostnad för sträckan när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt
Trafikverkets index för väginvesteringar ska Kommunen ges möjlighet till omförhandling.

Utkast
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Parterna är överens om budgeten för GC-paketet enligt följande (sammanställning mars 2021):

Sträckor
Utförare
Kostnad (kr)
Sträckor GC‐väg i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)
Väg 574, GC Kareby‐Kode
Väg 168 Stället‐Risby
Väg 168 Vävra‐Tjuvkil

Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Summa

§9

Trafikverket

Finansiär
Kommunen

Summa

49 300 000
56 000 000
60 000 000

27 000 000

22 300 000
56 000 000
60 000 000

49 300 000
56 000 000
60 000 000

165 300 000

27 000 000

138 300 000

165 300 000

Tidplan

Sidbytet på sträckan väg 168 Vävra - Tjuvkil innebär en tidsförskjutning på cirka 2 år. Avsikten
är att GC-paketet i sin helhet ska vara genomfört 2022-12-31. Vägplanen planeras att skickas in
för fastställelse i maj 2021.

§11

Avtalets giltighet

Detta tilläggsavtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och
under förutsättning av att båda parter undertecknat avtalet senast 2021-04-30. Avtalet måste
vara undertecknat av båda parter innan vägplanen avseende Vävra-Tjuvkil skickas in för
fastställelse.

_________________________________________________________________
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Jörgen Einarsson
Regional direktör
Trafikverket region Väst

_________________________
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
Kungälvs kommun

_________________________
Ort och datum
_________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Kungälvs kommun

Utkast

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Christoffer Bjarneberg
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2021-04-20

Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande
del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. (Dnr KS2021/0170-1)
Sammanfattning
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Parterna har
sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (nedan kallat Bokab)
(KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till
stånd vilket med detta kan anses uppfyllt.
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal:
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas.
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som
överförs till Bokab är av kommunen värderad till ca 15,2 mkr.
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget,
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter
förädling.
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till
kommunen.
Juridisk bedömning
Försäljningarna sker i enlighet med Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande
norm vid försäljning av kommunal mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda.
EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris
som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Markområdena har delvis värderats av oberoende värderare (se KS2016/1800-5,
KS2018/0239-1) och där utöver har kommunen gjort egna värderingar utifrån respektive
områdes unika förutsättningar.
Köpekontrakten har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994).
Bakgrund
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare.
Ytterns idrottsplats
Parterna har sedan 2012 på begäran av Bokab (KS2012/612-1) och genom beslut i
kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till stånd vilket med detta kan anses uppfyllt.
I december år 2014 tog kommunfullmäktige beslut att om ett uppförande av en multiarena
kommer till stånd ska denna fysiskt placeras på Ytternområdet. Avsätta investeringsmedel ska
följas av motkrav från marknad och näringsliv (KS2015/750-1). Kommunstyrelsen fick då
även i uppdrag att upprätta detaljplan för idrottsändamål på del av Rollsbo 1:32 och del av
Kastellegården 1:22. Planläggning påbörjades och år 2015 och var ute på granskning år 2017 (9
juni – 7 juli). I oktober år 2018 gick detaljplanen upp för antagande men då valde man att
pausa arbetet för vidare utredning.
Parallellt i juni 2016 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en multiarena
på Ytternområdet (Dnr KS2014/2107) innefattande följande:
I kommunstyrelsens beslut ”Utredning för en ny multiarena – Ytternområdet” (Dnr KS
2014/2107 fick förvaltningen i uppdraget att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en
multiarena på Yttern-området.
2. Multiarenan ska innehålla publik arena för Bandy, Ishockey och
Konståkning. Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang,
möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor.
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att multiarenan blir en
mötesplats för alla. Föreningarna ska ta ett medvetet socialt ansvar som särskilt ska rikta sig
mot integration. Syfte, mål och handlingsplan tas fram i samverkan med förvaltningen.
En förstudie/ramhandling är gjord tillsammans med berörda föreningar (Kareby IS,
Ytterby/Kungälvs Konståkningsklubb, IFK-Kungälv, Kungälvs Ishockey klubb och
Kungälvs skridskoklubb) vilket har lett fram till en kravspecifikation över innehåll, materialval
och teknik.
I budgetdirektivet för 2020 fick förvaltningen i uppdrag nr 25 att föreslå en plan för
utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention som sedan
förtydligades i budgetdirektivet för 2021 uppdrag nr 16 att upprätta förslag för idrottscentrum
med kostnader och genomförandetid. Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som
täcker flertalet behov och vill säkerställa att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och
ansvarsfullt sätt.
År 2021 har därför arbetet återupptagits med detaljplanen för Yttern.
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Åseberget
Bokab erhöll plantillstånd för Åseberget 2013. Därefter har bolaget haft önskemål om att
arbetet med planläggning av området ska påbörjas, medan förvaltningen har prioriterat enligt
en annan tidplan. I nuvarande portföljtidplan ligger Åseberget med start av
förstudie/planprogram 2023-2024, följt av framtagande av detaljplan under 2025-2028.
Utmarksvägen
En begäran om markanvisning inkom från Axfood Sverige AB år 2012 för etablering av en
Willysbutik vid Utmarksvägen (KS20142-2067-1). Förvaltningen fick i december år 2012 i
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Komarken 1:1 efter beslut i KS (§ 453/2012). År
2015 påbörjades ett planarbetet, men det har sedermera pausats.
Kärna
Delar av områdena som ingår i markbytet har pekats ut för verksamhetsmark och bostäder i
gällande översiktsplan. Övrig skogsmark som ingår i markbytet kan eventuellt vara möjligt att
exploatera som verksamhetsmark, men det måste utredas vidare i ett senare skede. Innan det
är möjligt att exploatera aktuella områden måste VA-kapaciteten förbättras på orten.
Verksamhetens bedömning
Yttern
Det är viktigt för kommunen att få rådighet över marken vid Yttern, dels för arenaprojektet,
dels för befintliga idrottsanläggningar och närströvområde med motionsspår. Markbytet ger
oss den rådigheten.
Åseberget
Parterna är överens om att planprogram för Bokabs nuvarande och tillkommande mark på
Åseberget kan påbörjas under år 2021 och att detta är en förutsättning för genomförandet av
markbytet. Efter markbytet får Bokab fullständig rådighet över all mark som ingår i
planbeskedet för Åseberget.
Bokab åtar sig att samtidigt planlägga en mindre tomt för skoländamål inom del av Rollsbo
1:32 där kommunen redan idag har viss verksamhet. Närmare förutsättningar för
användningen får klargöras inom ramen för detaljplanearbetet. Marken som idag är utlagd som
allmän platsmark i gällande detaljplan ska därefter övergå till kommunen.
Dammbergen
Därutöver har parterna även enats om att Bokab i kommande detaljplan för Dammbergen ska
verka för att det inom planområdet skapas förutsättningar för en blandad bebyggelse. Likaså
att det blir blandade upplåtelseformer när kommande kvartersmark säljs vidare. Kommunen
kommer att ha kvar rådigheten över marken som behövs till förskola och LSS-boende.
Utmarksvägen
Behovet av ny verksamhetsmark är stort i hela Göteborgsregionen och det är ett högt tryck på
den här typen av mark i Kungälv. Det är lämpligt att Bokab ges en möjlighet att utveckla
aktuellt område vidare. Det blir då upp till bolaget att finna en lämplig intressent för
markområdet.
När det gäller Axfood ABs ansökan om markanvisning undersöker kommunen tillsammans
med nuvarande hyresvärd Kungälvsbostäder möjligheterna att bygga nya lokaler för Willys i
anslutning till befintliga lokaler inom fastigheten Sparven 1.
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Kärna
I Kärna finns det en möjlighet för Bokab att på längre sikt utveckla ett nytt
verksamhetsområde samt ett mindre bostadsområde med villatomter.
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal:
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling
Enligt Kungälvs kommuns Policy för fastigheter och exploatering, KF § 307/2019, 2019-1205, ska kommunen vara en aktiv fastighetsutvecklare på egen mark för att bidra till
kommunens ekonomiska tillväxt. Kommunens samlade fastighetsutveckling ska bidra till att
säkerställa kommunens behov av kommunala lokaler, ett utbud av bostäder för befintliga och
nya invånare samt näringslivets behov av mark och lokaler. Enligt policyn ska kommunen äga
fastigheter för att säkerställa att det finns mark för föreningsliv och rekreation. En viktig del i
detta är Ytterns idrottsplats och angränsande marker som nu övergår i kommunens ägo.
Enligt Bokabs ägardirektiv, KS2020/1550, 2020-11-05:
Bokab är ett fristående kommunalt aktiebolag vars uppdrag är att bedriva markexploatering
och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bokab ska som exploateringsbolag bidra
till kommunens och samhällets utveckling genom att i nära kontakt med marknadens aktörer
erbjuda mark för utveckling och exploatering. Bokab ska anskaffa eller tilldelas mark och
därmed bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen i yttersta
syfte att med verksamhetsetableringar förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i
kommunen. Bokab ska bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/
förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och
exploatering.
Anledningen till varför det har upprättats tre köpekontrakt är för att de områdena inte kan
fastighetsregleras till en närliggande fastighet som köparen äger.
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas.
Markområdet i Kärna har ingen detaljplan som ska påbörjas än. Tanken är att området ska
utvecklas på längre sikt jämfört med de andra områdena. I gällande översiktsplan är en del av
området utpekad för bostäder år 2020 och en annan del för verksamhetsområde.
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till
kommunen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Mål nr 8: ”Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som
står längst från arbetsmarknaden.”
- Markbytena främjar parternas möjligheter till att genomföra nya detaljplaner och skapa
förutsättningar för verksamheter, bostäder mm.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”
- Markbytena möjliggör utveckling av detaljplaner som bidrar till ett hållbart
samhällsbyggande både vad gäller planering och byggnation.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Policyns för fastigheter och exploatering (KS2019/1444) är en önskad effekt att
tillförsäkra kommunens möjligheter genom rådighet över mark för en hållbar tillväxt. Om
markbytena utmynnar i att nya byggrätter skapas innebär det ett bidrag till denna effekt.
Avtalen är upprättade i enlighet med styrdokumentet, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Markbyten mellan kommunen och Bokab möjliggör utveckling av markområdena för båda
parter. Med hjälp av detaljplaner utvecklas markområdena och bebyggs med bostäder,
verksamhetslokaler vägar mm. Markbytena främjar därmed medborgarnas och brukarnas
behov av bostäder och verksamhetslokaler.
Ekonomisk bedömning
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som
överförs till Bokab är av kommunen värderad till 15,2 mkr.
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget,
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter
förädling.
Förvaltningens bedömning är att markområdena kan ge ett betydande överskott om de
förädlas och avyttras till slutkund på den öppna marknaden. Kommunen har, genom Bokab
och bolagets uppdrag inom fastighetsutveckling, möjlighet att ta del av fastigheternas hela
värdeökning efter förädlingsprocessen under förutsättning att Bokab får utveckla fastigheterna
hela vägen till färdig produkt.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
avseende markbyten godkänns.
2. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1
godkänns.
3. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Kärna 18:1 godkänns.
4. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Rollsbo 1:32
godkänns.
5. Upprättat förslag till avtal om tilläggsköpeskilling godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna handlingar enligt punkterna 1-5 ovan samt tillhörande köpebrev och
övriga handlingar som är nödvändiga för genomförandet, inklusive mindre
nödvändiga justeringar.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
Daniel Markänger, Kart och Mark

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Lisa Dalqvist
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Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring (Dnr
KS2020/1790-1)
Sammanfattning
Ärendet har initierats av dataskyddsombuden för att redovisa för och informera den
personuppgiftsansvarige om det aktuella rättsläget avseende tredjelandsöverföringar, mer
specifikt vilka konsekvenser som uppmärksammats efter EU-domstolens dom C-311/18 om
ogiltigförklarandet av Privacy Shield.
Dataskyddsombuden gör bedömningen att rättsläget är oklart men att lagstiftningen i USA,
med ledning i dom C-311/18 om ogiltigförklarande av Privacy Shield samt EU-domstolens
resonemang om amerikansk säkerhetslagstiftning, inte kan anses nå upp till den nivå av skydd
som krävs för en överföring till tredjeland. En tredjelandsöverföring till USA med stöd av SCC
bör därför inte genomföras i avvaktan på att rättsläget klarnar. Nytillkommande överföringar
(nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC får endast genomföras efter beslut
av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende.
Vidare bör den personuppgiftsansvarige ta del av rekommendationerna från den Europeiska
dataskyddsstyrelsen och genomföra det första steget, att utreda och kartlägga samtliga
tredjelandsöverföringar för att bli medveten om huruvida det fortfarande sker överföringar
med Privacy Shield som rättslig grund.
Juridisk bedömning
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad tredjelandsöverföring,
regleras i artikel 44 i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 44 är en tredjelandsöverföring
otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas. Ett sådant undantag regleras vidare i artikel 45
och ger EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst tredjeland uppfyller en adekvat
skyddsnivå för överföring av personuppgifter.
Under åren 2016–2020 fanns ett sådant beslut, en avtalsmekanism mellan EU och USA med
namnet Privacy Shield, som möjliggjorde överföring av personuppgifter till USA. Denna
överenskommelse prövades och underkändes dock den 16 juli 2020 av EU-domstolen i dom
C-311/18, även kallat Schrems II-målet. Avtalet ansågs inte garantera en adekvat skyddsnivå
enligt kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av
Privacy Shield måste på grund av ogiltigförklarandet hitta en annan rättslig grund eller avbryta
överföringen av personuppgifter till USA.
Till följd av dom C-311/18 har den Europeiska dataskyddsstyrelsen kommit med
rekommendationer som beskriver åtgärder som den personuppgiftsansvarige bör vidta innan
en eventuell tredjelandsöverföring får ske. I rekommendationen beskrivs sex krävande steg,
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där det första steget är att kartlägga alla överföringar av personuppgifter till tredjeländer. Den
personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om samtliga tredjelandsöverföringar och kunna visa
att personuppgifterna får ett väsentligen likvärdig skydd var de än behandlas. Den
personuppgiftsansvarige måste verifiera att de personuppgifter som överförs till tredjeland är
adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålet med behandlingen.
Ett andra steg är att den personuppgiftsansvarige verifierar det överföringsverktyg som
används för tredjelandsöverföringen. Om tredjelandet inte omfattas av ett beslut från EUkommissionen enligt artikel 45 måste den personuppgiftsansvarige förlita sig på ett av de
överföringsverktyg som finns i artikel 46 i dataskyddsförordningen.
Ett av dessa överföringsverktyg är standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses SCC). I Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU2021:1)
görs bedömningen att standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som kan ligga till
grund för överföring av personuppgifter till tredjeland, om det i mottagarlandet finns ett
grundläggande rättighetsskydd och en möjlighet att göra detta skydd gällande inför domstol
eller annan oberoende instans. Men det görs även en bedömning, mot bakgrund av EUdomstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, avseende rättsläget i USA, att det är svårt att
se att det i en situation som gäller en tredjelandsöverföring till USA, finns några ytterligare
skyddsåtgärder som åtgärdar de brister som EU-domstolen i dom C-311/18 bedömer finns i
amerikansk lagstiftning (SOU2021:1 ss.228, 229).
Bakgrund
Ärendet har initierats av dataskyddsombuden för att redovisa för och informera den
personuppgiftsansvarige om det aktuella rättsläget avseende dataskyddsförordningen, mer
specifikt vilka konsekvenser som uppmärksammats efter EU-domstolens dom C-311/18 om
ogiltigförklarandet av Privacy Shield.
Dataskyddsombuden har tidigare sammanställt en omvärldsbevakning som föredragits i
förvaltningsledningen. Skrivelsen Information till personuppgiftsansvariga nämnder, och kommunens
verksamheter, med anledning av EU-domstolens dom, Schrems II, avseende Privacy Shield och
tredjelandsöverföring bifogas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Verksamhetens bedömning
EU-domstolen har i dom C-311/18 från den 16 juli 2020 konstaterat att SCC kan vara en giltig
grund för tredjelandsöverföring under förutsättning att den personuppgiftsansvarige
kontrollerat och säkerställt att lagstiftningen i mottagarlandet erbjuder ett fullgott skydd för
personuppgifter. Dataskyddsombuden gör bedömningen att rättsläget är oklart men att
lagstiftningen i USA, med ledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy shield och
dess tillhörande diskussionen om amerikansk säkerhetslagstiftning, inte kan anses nå upp till
den nivå av skydd som krävs för en överföring till tredjeland. En tredjelandsöverföring till
USA med stöd av SCC bör därför inte genomföras, den personuppgiftsansvarige bör invänta
ytterligare riktlinjer och/eller praxis.
Vidare bör den personuppgiftsansvarige ta del av rekommendationerna från den Europeiska
dataskyddsstyrelsen och genomföra det första steget, att utreda och kartlägga samtliga
tredjelandsöverföringar för att bli medveten om det sker överföringar med Privacy Shield som
rättslig grund. Därefter bör den personuppgiftsansvarige gå vidare för att se om överföringen
av personuppgifter är möjlig med annan lämplig skyddsåtgärd eller om överföringen måste
avbrytas.
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Genom att enbart behandla personuppgifter inom EU/EES eller tredjeland som omfattas av
ett artikel 45-beslut säkerställer den personuppgiftsansvarige att personuppgiftsbehandlingar
når upp till de krav som dataskyddsförordningen ställer. Dataskyddsombuden gör även
bedömningen att det i dagsläget varken finns tillräckliga resurser eller teknisk kompetens
tillgänglig för att i praktiken kunna genomföra de sex steg som den Europeiska
dataskyddsstyrelsen rekommenderar att en personuppgiftsansvarig genomför inför en
tredjelandsöverföring.
Genomförs inte bedömningen inför en tredjelandsöverföring i enlighet med den Europeiska
dataskyddsstyrelsens rekommendationer finns risken att olagliga tredjelandsöverföringar pågår.
En sådan överträdelse av dataskyddsförordningen riskerar att straffas med sanktionsavgifter av
tillsynsmyndigheten då en otillåten tredjelandsöverföring per automatik anses höra till den
högsta allvarhetsgraden av överträdelser.
Den personuppgiftsansvarige behöver också vara medveten om att en restriktiv inställning till
tredjelandsöverföringar kan innebära svårigheter att hitta digitala lösningar eller tjänster inom
vissa verksamhetsområden på grund av att många marknadsledande aktörer har sin juridiska
hemvist i, eller använder sig av underleverantörer med juridisk hemvist i USA eller annat
tredjeland.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Säkra tredjelandsöverföringar är en nödvändighet för att Kungälvs kommun ska hantera
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och är en förutsättning för att kommunens
verksamhet håller den kvalitet som krävs. Detta går att koppla till kommunstyrelsens
resultatmål 2 – Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i
jämförelse med landets bästa kommuner.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inget av målen i agenda 2030 berörs, varken direkt eller indirekt av den aktuella frågan.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inga styrdokument berörs.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Invånarna i
kommunen ska kunna känna sig trygga med att den personuppgiftsansvarige behandlar deras
uppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och med den respekt för den enskildes personliga
integritet som dataskyddsförordningen kräver.
I detta uppdrag är säkerställandet av tredjelandsöverföringar en central del. Invånarna i
Kungälvs kommun ska kunna lita på att den personuppgiftsansvarige och dess biträden
uppfyller de förpliktelser som följer av dataskyddsförordningen.
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Ekonomisk bedömning
Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för personuppgifterna genom hela kedjan, det
betyder att den personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om hur personuppgifterna behandlas
hos en leverantör och eventuella underbiträden fram till dess att personuppgiftsbehandlingen
inte längre sker och personuppgifterna antingen lämnas tillbaka eller raderas av leverantören.
Det gäller samtliga personuppgiftsbehandlingar. Om den personuppgiftsansvarige önskar föra
över personuppgifter till ett tredjeland som inte omfattas av ett artikel 45-beslut kommer det
krävas resurser för att utreda förutsättningarna och följa de sex steg som rekommenderas av
den Europeiska dataskyddsstyrelsen. Vid beslut att genomföra tredjelandsöverföringen bör
den personuppgiftsansansvarige även ta i beaktande att ansvarsskyldigheten kräver en
kontinuerlig vaksamhet när det gäller personuppgifternas skyddsnivå.
Personuppgiftsbehandlingen bör med lämpliga mellanrum omvärderas för att säkerställa att en
väsentligt likvärdig skyddsnivå enligt dataskyddsförordningen upprätthålls. I förlängningen
innebär detta att det måste finnas resurser för att kontinuerligt övervaka eventuella
utvecklingstrender och/eller lagändringar i tredjeland som kan påverka
personuppgiftsbehandlingens skyddsnivå.
Många ledande aktörer erbjuder, på grund av effektivitets- och kostnadsskäl, enbart sina
digitala tjänster i form av molnlösningar, ofta med delning av personuppgifter till tredjeland.
En restriktiv hållning, där den personuppgiftsansvarige endast har möjlighet att använda sig av
tjänster som behandlar uppgifter inom EU/EES, riskerar att leda till ett begränsat utbud av
tillgängliga lösningar, något som i förlängningen kan innebära högre kostnader för digitala
tjänster. Dataskyddsförordningen tar dock ingen hänsyn till hur kostnadseffektiv en
personuppgiftsbehandling är utan väger endast in hur väl de registrerades friheter och
rättigheter kan upprätthållas.
Om den personuppgiftsansvarige inte kartlägger och dokumenterar de tredjelandsöverföringar
som genomförs och upphör med eventuella förbjudna tredjelandsöverföringar riskerar den
personuppgiftsansvarige sanktionsavgifter vid en tillsyn från Integritetsskyddsmyndigheten. En
otillåten tredjelandsöverföring är en av de överträdelser som omfattas av maxbeloppet för
påförande av administrativa sanktionsavgifter. Det maximala sanktionsbeloppet för en
myndighet är 10 miljoner kronor per överträdelse.
Förslag till beslut
1. Under 2021 ska den personuppgiftsansvarige påbörja och genomföra en kartläggning av
tredjelandsöverföringar.
2. Tredjelandsöverföringar till USA med stöd av SCC bör inte genomföras i avvaktan på att
rättsläget klarnar.
3. Nytillkommande överföringar (nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC
får endast genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende.

Lisa Dalqvist
Dataskyddsombud

Martin Lindén
Dataskyddsombud
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Information till personuppgiftsansvariga nämnder, och
kommunens verksamheter, med anledning av EU-domstolens
dom, Schrems II, avseende Privacy Shield och
tredjelandsöverföring.
Bakgrund

Dataskyddsförordningen1 trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte tidigare EU direktiv (95/46/EG).
Även Personuppgiftslagen upphörde och istället trädde dataskyddslagen2 i kraft som ett nationellt
komplement till förordningen.
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU/EES och reglerar hur en personuppgiftsansvarig (till exempel en
kommunal nämnd) får hantera personuppgifter i sin verksamhet. Förordningens syfte är att skapa en
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa
inte hindras.

Rättsläge och EU-domstolens dom (C-311/18)

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad tredjelandsöverföring, regleras i
artikel 44 i dataskyddsförordningen. En tredjelandsöverföring kan till exempel vara att anlita ett
personuppgiftsbiträde utanför EU/EES, eller att lagra uppgifter på en server som befinner sig i ett land
utanför EU/EES. Enligt artikel 44 är en sådan överföring otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas.
Ett sådant undantag ger enligt artikel 45 EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst tredjeland
uppfyller en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter.
Den 12 juli 2016 godkände EU-kommissionen en sådan avtalsmekanism mellan EU och USA som fick
namnet Privacy Shield, detta gjorde det möjligt med tredjelandsöverföringar till USA då aktörer inom
landet som anslöt sig till Privacy Shield ansågs ha en adekvat skyddsnivå.
Den 16 juli 2020 prövades och underkändes detta beslut av EU-domstolen i det så kallade Schrems IImålet3. EU-domstolen ogiltighetsförklarade Privacy Shield då den ansåg att avtalet inte garanterade en
adekvat skyddsnivå och kunde därför inte längre ligga till grund för en tredjelandsöverföring av
personuppgifter till USA. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av Privacy Shield måste på
grund av detta hitta en annan rättslig grund eller avbryta överföringen av personuppgifter.

EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Många aktörer med juridisk hemvist eller underbiträden med juridisk hemvist i USA har istället uttryckt en
önskan att använda sig av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) som grund för
tredjelandsöverföring till USA. Klausulernas giltighet prövades av EU-domstolen den 16 juli i Schrems II
och domstolen fann då att klausulerna fortsatt äger riktighet.
EU-domstolen tog dock inte i sitt beslut ställning till SCC som grund för tredjelandsöverföring till just
USA utan konstaterade endast att SCC även fortsatt kan utgöra en rättslig grund för att överföra
personuppgifter till tredjeland i allmänhet. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall då SCC i sig
inte innebär en adekvat skyddsnivå, utan kräver ytterligare skyddsåtgärder.

Förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
2 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
3 EU-domstolen mål C 311/18.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F787A9D0F353C413E9CB30BD8ED732BA?text
=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15127354
1
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Det som försvårar användandet av SCC som rättslig grund är bland annat att SCC bara är bindande för
avtalsparterna och inte för myndigheter i det mottagande landet. Detta innebär att den
personuppgiftsansvarige alltid måste göra en bedömning av rättsläget i mottagarlandet, eftersom det är
upp till den personuppgiftsansvarige att kontrollera huruvida lagstiftningen i mottagarlandet säkerställer ett
lämpligt skydd för personuppgifter som överförts med stöd av SCC.

Dataskyddombudens bedömning och rekommendationer

EU-domstolen har underkänt Privacy Shield som grund för överföring av personuppgifter till USA, alla
sådana överföringar måste därför upphöra eller hitta en annan laglig grund. Detta innebär att användandet
av personuppgiftsbiträden som Google eller Microsoft inte kan baseras på överenskommelsen om Privacy
Shield.
Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har i nya riktlinjer4 tydliggjort att varje
personuppgiftsansvarig som önskar överföra uppgifter till tredjeland först måste utreda förutsättningarna
för detta i sex arbetskrävande steg. I allt väsentligt krävs att den personuppgiftsansvarige gör komplexa
avvägningar av samma svårighetsgrad som de EU-kommissionen har att göra då den fattar beslut enligt
artikel 45. Genomförs inte alla steg korrekt kan man inte fortsätta med behandlingen.
Vad gäller överföring av uppgifter till USA är det enligt vår uppfattning orimligt att anta att en överföring
av personuppgifter med SCC som rättslig grund skulle kunna erbjuda ett mer adekvat skydd än det avtal
om Privacy Shield och dess tillhörande skyddsåtgärder som EU-kommissionen tidigare slöt med USA och
som EU-domstolen ogiltigförklarade i Schrems II. Det är också osannolikt att en enskild kommun i avtal
med en privat aktör kan utverka sådana skyddsåtgärder som uppfyller kraven på tillräcklig skyddsnivå.
Med hänsyn till den bedömning av amerikansk lagstiftning som EU-domstolen gör i sitt utslag avseende
Privacy Shield är det enligt dataskyddsombudens uppfattning i dagsläget högst oklart om någon överföring
av personuppgifter till USA med stöd av SCC kan anses utgöra ett fullgott skydd för de överförda
personuppgifterna. Vidare gäller att även om det i teorin skulle vara juridiskt möjligt så är det tveksamt om
det i praktiken är möjligt för en kommun av Kungälvs storlek att, med hänsyn till arbetstid och komplexitet,
genomföra den utredning i sex steg som EDPB kräver i sina riktlinjer.
Samtidigt pågår ett arbete från EU-kommissionens sida med att ta fram helt nya standardavtalsklausuler,
dessa är nu ute på remiss5. Vår rekommendation till samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i
kommunen är att, med hänsyn till den osäkerhet som råder i frågan, tillsvidare aktivt enbart välja
personuppgiftsbiträden och underbiträden, som verkar inom EU/EES i avvaktan på att rättsläget klarnar
och nya direktiv kommer ifrån EU-kommissionen. Vidare bör en översyn göras av aktuella avtal där
överföring sker till tredjeland. Sådana överföringar bör, där det är möjligt och försvarbart, avslutas eller i
vart fall minimeras.
En personuppgiftsansvarig som fortsätter med olagliga tredjelandsöverföringar riskerar att drabbas av
sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheten. I sammanhanget kan nämnas att Datainspektionen i dagarna
inlett ett antal riktade tillsyner just med anledning av eventuella olagliga tredjelandsöverföringar.
Det pågår intensiva utredningsarbeten i frågan då den av förklarliga skäl har hög prioritet på högsta EUnivå. Dataskyddsombudens rekommendation kan därför komma att ändras.
Lisa Dalqvist
Dataskyddsombud

Martin Lindén
Dataskyddsombud

Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU
level of protection of personal data.
5 Commission implementing decision (EU) on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third
countires pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the european parliament and of the council.
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Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363-2)
Sammanfattning
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på
området.
Juridisk bedömning
Det har på senare tid tillkommit ett antal lagkrav vilka kräver ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete inom ett flertal av kommunens verksamheter.
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster är den nationella
stödlag som tagits fram för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och
informationssystem i hela unionen, mer känt som NIS-direktivet.
Lag (2018:1174) ställer enligt 1 § krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för vissa
samhällsviktiga verksamheter, för kommunens del gäller detta i dagsläget för
informationssystem inom hälso- och sjukvård. EU kommissionen planerar en uppdatering av
NIS-direktivet inom vilken även avlopp, renhållning samt produktion och distribution av
livsmedel kommer att ingå. Kommunens dricksvattenproduktion och distribution har
identifierats som säkerhetskänslig verksamhet och är därför undantaget Lag (2018:1174) i
enlighet med 8 § samma lag.
Ovanstående verksamheter ska i enlighet med 11 § ” (…) bedriva ett systematiskt och
riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de
använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.”. I Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrift (MSBFS 2018:8) 5 § framgår det att ”Varje leverantör ska bedriva ett
systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN
ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017”. Vidare framgår det i 7 § att ”En
leverantör ska upprätta en informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning med och
inriktning för organisationens informationssäkerhetsarbete framgår.”

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(6)
I Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2 kap 1 § framgår att ” Den som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys).
Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.”.
I Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 7 kap 1 § framgår att Säkerhetspolisen utfärdar
föreskrifter för säkerhetsskydd för kommuner. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd
PMFS 2019:2 2 kap 26 § fastställer att verksamhetsutövaren ska bedriva ett motsvarande
systematiskt säkerhetsskyddsarbete. ISO-2700 standarden uppfyller de grundläggande kraven
för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.
Säkerhetsskyddsarbetet ska också utvärdera om verksamheten är säkerhetsskyddskänsligt
utifrån konfidentialitet, tillgänglighet och/eller riktighet i enlighet med PMFS 2019:2 2 kap 4 §.
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården föreskriver i 3 kap. 4 § att vårdgivaren ska ansvara för att det
finns en informationssäkerhetspolicy som ska säkerställa personuppgifters tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Bakgrund
Under de senaste åren har en mängd nya lagar och regleringar tillkommit på
informationssäkerhetsområdet i syfte att säkerställa offentlig verksamhets
informationssäkerhetsarbete. Kraven har haft sin utgångspunkt i den snabba utvecklingen på
IT-området där lagstiftningen ofta inte har hunnit med i den tekniska utvecklingen. Ett flertal
lagar och krav är även att vänta framöver, på både nationell och EU-nivå.
I syfte att systematisera arbetet med informationssäkerhet finns ett behov av att införa ett
ledningssystem för informationssäkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bedriva
informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt sätt är att ledningen har uttryckt sin
viljeinriktning med arbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Kommunen har vid två tillfällen påbörjat arbetet med framtagande av ledningssystem för
informationssäkerhet (KS2014/165, KS2018/0100) men arbetet har pausats eftersom
förändringar i lagkrav medförde behov av förändrade arbetsformer, tidplaner och omfattning
för policyn. Som exempel kan nämnas arbetet med dataskyddsfrågorna, som behövde
anpassas, brytas ut och snabbas upp för att möjliggöra en fullskalig och komplett organisation
redan i maj 2018. Det tidigare genomförda arbetet ligger som grund för kommande riktlinjer
och rutiner.
Verksamhetens bedömning
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på
området.
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Det vanligast förekommande ledningssystemet i Sverige bygger på ISO-27000 standarden, det
är också den standard som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar.
En informationssäkerhetspolicy ska enligt ISO-27000 innehålla minst följande:


Definition av informationssäkerhet.
Den vanligast förekommande definitionen av informationssäkerhet i Sverige är
framtagen av SIS och har benämningen SIS-TR 50:2015. SIS-TR 50:2015 används
även i MSB:s väglednings för informationssäkerhet och i SKR:s KLASSA ramverk.
Informationssäkerhet består enligt standarden av bevarande av informationens
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.



Strategiska mål med informationssäkerhet.
Ledningens mål med informationssäkerhetsarbetet ska genomsyra underliggande
styrdokument. Målen bör vara utformade med en tidshorisont på 4-5 år samt vara
kopplade till ledningens övergripande policymål. En närmare förklaring finns under
rubriken ’Ärendenivåer’.



Principer för informationssäkerhetsarbetet.
Reglerar grundförutsättningarna för genomförandet av informationssäkerhetsarbetet.
Arbetet ska genomföras enligt ISO-2700 standard, ansvarig för
informationssäkerhetsarbetet ska en gång per år informeras om avvikelser, arbetets
gång samt nya lagar och regler inom området.



Ansvar och roller för informationssäkerhetsarbetet.
Ansvar för informationssäkerhetsarbetet ska följa ordinarie verksamhetsansvar. I ett
kommunalt sammanhang innebär detta att nämnderna är ytters ansvariga.
Kommunstyrelsen bör utgöra en samordnande och granskande funktion.
Förvaltningsorganisatoriskt kopplas ansvaret för riskanalyser och riskåtgärder till
budgetansvar och ägandeskap av informationstillgångarna.
Informationssäkerhetssamordnaren föreslås stöttas av en informationssäkerhetsgrupp
för vilken informationssäkerhetssamordnaren är sammankallande. Sammansättningen
av gruppen beslutas i annat styrdokument.



Hantering av avvikelser och undantag.
Om det föreligger behov att frångå styrdokument på informationssäkerhetsområdet
ska det finnas en fastställd beslutsordning för hantering av undantag från
styrdokument. Ordinarie beslutsordning föreslås gälla: kommunfullmäktige beslutar
om undantag från policy och kommunstyrelsen föreslås besluta om undantag från
underliggande styrdokument. Om kommunstyrelsen finner det lämpligt kan man i ett
senare skede delegera beslut om undantag från underliggande styrdokument till
förvaltningen.
Rutin för rapportering av avvikelser inom informationssäkerhetsarbetet rapporteras
årligen till kommunstyrelsen som har samordnings- och tillsynsansvar. Allvarliga
incidenter ska rapporteras så snart som möjligt till förvaltningsledningen och vid behov
till kommunstyrelsen. NIS-direktivet och Dataskyddsförordningen reglerar med vilken
skyndsamhet en första rapportering till tillsynsmyndigheter ska ske vid incidenter, för
Dataskyddsförordningen gäller 72 timmar och för NIS-direktivet 6 timmar efter
upptäckt. Detta kräver med nödvändighet att tjänsteman i beredskap i vissa fall

4(6)
ansvarar för första incidentrapportering till tillsynsmyndigheter innan
förvaltningsledning eller kommunstyrelse får vetskap om inträffad incident.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktige har i sitt strategiska mål 2 uttryckt en viljeinriktning för ”En trygg
omsorg med valmöjligheter genom hela livet” där särskild vikt ska läggas vid att ”Den
personliga integriteten ska värnas”.
I syfte att värna den personliga integriteten krävs följsamhet mot lagkrav som är satta för att
skydda den personliga integriteten, exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen och
Dataskyddsförordningen.
För att kommuninvånarna ska kunna känna en trygghet i omsorg genom hela livet måste
informationssystem som stödjer omsorgen fungera även under krissituationer eller höjd
beredskap. En av förutsättningarna för att värna den personliga integriteten samt en trygg
omsorg är ett fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete vilket möjliggörs av
följsamhet mot reglerna för informationssäkerhetsarbete i ISO-27002-standarden.
Kommunfullmäktiges mål 5 uttryckt viljeinriktningen ”Att medborgare och näringsliv ska
känna ökat förtroende för kommunen”. Laglighet i behandlingar av information är en
förutsättning för att en offentlig organisation ska få allmänhetens förtroende.
Kommuninvånare och företag ska känna sig trygga i att deras person- eller företagsuppgifter
hanteras på ett betryggande, förutsägbart sätt och att kommunen inte tar några genvägar i
förvaltandet av deras uppgifter.
Kommunen har ett särskilt ansvar för samhällets funktionalitet under kris eller höjd beredskap,
om kommunens informationssystem inte fungerar under ansträngda situationer får
verksamheterna svårt att fullfölja sina uppdrag vilket allvarligt kan skada kommuninvånarnas
förtroende för kommunen. Kommunen bedriver också samhällskritiska och samhällsviktiga
verksamheter som leverantör till invånare och näringsliv. I dessa verksamheter är fungerande
informationssystem kritiska för att verksamheten ska kunna fortgå även under ansträngda
situationer och ska så långt som möjligt fungera normalt, kontinuitetshantering ska så långt
som möjligt undvikas.
Förutsättningen för en fungerande informationshantering under kris eller höjd beredskap är att
man sedan tidigare har arbetat med framtagande av kontinuitetshantering och riskanalyser i
enlighet med ISO-27002-standarden.
Informationshantering sker på alla nivåer i kommunal verksamhet vilket innebär att förväntade
effekter av informationssäkerhetsarbetet realiseras på bästa sätt genom att integrera arbetet i
befintlig verksamhet. Informationssäkerhet bör därför beaktas i verksamheternas tillämpliga
rutiner och styrdokument.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Informationssäkerhetspolicyn förväntas på ett positivt sätt bidra till följande delmål i Agenda
2030:
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9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional
och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
Ett av målen i policyn ska säkerställa robusthet i kommunens informationshantering
även under kris eller höjd beredskap.



16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med
nationell lagstiftning och internationella avtal.
Policyn ska säkerställa robusthet i informationshanteringen vilket är en förutsättning
för allmän tillgång till information samt även kontinuerligt tillse lagligheten i
kommunens informationshantering för att bland annat säkerställa individers
grundläggande friheter.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Informationssäkerhetspolicyn harmoniserar med kommunfullmäktiges strategiska mål samt
Program för digitalisering av Kungälvs kommun (KS2019/1437).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Informationssäkerhetspolicyn bedöms påverka medborgare och näringslivs lagstadgade
rättigheter positivt. Policyn ska stå som en garant för att medborgares och näringslivs
information hanteras på ett tillförlitligt sätt.
Vidare säkerställs att brukare av kommunens tjänster även har tillgång till tjänsten under
krävande situationer så som kriser eller höjd beredskap.

Ekonomisk bedömning
Informationssäkerhetspolicyn bedöms inte ha någon direkt ekonomisk påverkan. Effekterna
av policyn kan påverka kommunens ekonomi i och med att åtgärder kan komma behöva vidtas
i form av upphandling av system samt genomförande av kontroller och riskåtgärder.
Ekonom eller ekonomichef har inte gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
Styrdokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” antas

Erik Lindskog
administrativ chef

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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1. Inledning

Informationssäkerhetspolicy beslutas av kommunfullmäktige och avser ledningens viljeinriktning
med informationssäkerheten. Allt informationssäkerhetsarbete i Kungälvs kommun ska utgå ifrån
informationssäkerhetspolicyn.

2. Relation till andra styrdokument

Kommunfullmäktiges strategiska mål
IT-strategi för Kungälvs kommun

KS2019/1437 Program för digitalisering av Kungälvs kommun

3. Syfte

Informationssäkerhetspolicyn ska peka ut riktningen för kommunens arbete med
informationssäkerhet.

4. Mål och viljeinriktning

Policyn ska säkerställa att informationssäkerhetsarbetet harmoniserar med kommunfullmäktiges
övergripande strategiska mål samt ger förutsättningar för ett långsiktigt
informationssäkerhetsarbete.

5. Definition av informationssäkerhet

Informationssäkerhet definieras i enlighet med SIS-TR 50:2015 som bevarande av informationens
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Ovanstående kan även uttryckas på följande sätt:
•
•
•
•
•

Skydda kommunens informationstillgångar (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet)
Information alltid finns tillgänglig för de som är behöriga (riktigthet, tillgänglighet)
Information inte finns eller görs tillgänglig för obehöriga (konfidentialitet)
Information inte utnyttjas på otillåtet sätt (konfidentialitet)
Information skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning (riktighet)

6. Strategiska mål för informationssäkerhetsarbetet

Kommunens långsiktiga mål med informationssäkerhetsarbetet ska vara:
1. Systematisk uppföljning av laglighet i behandling av kommunens information och
informationstillgångar
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2. Kommuninvånare, företag och föreningar ska känna sig trygga i kommunens behandling
av deras uppgifter.
3. Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av kommunens hantering av handlingar,
uppgifter och information.
4. Robusthet i kommunens informationshantering vid normalläge, kris eller höjd beredskap
5. Uppfylla kravställningen i SS-EN ISO/IEC 27002:2017.

7. Principer för informationssäkerhetsarbetet
•
•
•

Informationssäkerhetsarbetet ska följa SS-EN ISO/IEC 27000:2017 standard.
Informationssäkerhetssamordnare ska en gång per år rapportera det gångna årets
informationssäkerhetsarbete till kommunstyrelsen
Det ska finnas en informationssäkerhetsgrupp som stöttar
informationssäkerhetssamordnaren i sitt arbete

8. Ansvar och roller för informationssäkerhetsarbetet

Följande roller och ansvar finns i kommunens informationssäkerhetsarbete
•
•

•

•
•
•

Kommunstyrelsen
Ansvarar ytterst för informationssäkerhetsarbetet.
Övriga nämnder
Har övergripande ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs inom nämndens
verksamhetsområde.
Systemägare
Ansvarar för säkerheten i informationstillgångar, klassning av informationstillgångar samt
för genomförande av riskåtgärder.
Enskilda medarbetare
Ansvarar för att följa rutiner, policys, riktlinjer och tillämpningsanvisningar.
Informationssäkerhetssamordnare
Ansvarar för att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet.
Informationssäkerhetsgrupp
Stöttar informationssäkerhetssamordnaren.

9. Hantering av avvikelser och undantag

Kommunfullmäktige beslutar om undantag av principiell karaktär från styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen beslutar om undantag av icke-principiell
karaktär från styrdokument inom informationssäkerhetsområdet.
Större avvikelser rapporteras så snart som möjligt till förvaltningsledningen och vid behov till
kommunstyrelsen. Mindre avvikelser sammanfattas i den årliga rapporten till kommunstyrelsen.
För rapportering gällande efterlevnad av Dataskyddsförordningen ansvarar Dataskyddsombud.
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10. Levandegöra

Kommuniceras i samband med riskanalyser, på intranätet samt i kommunens författningssamling.

11. Uppföljning

Kommunstyrelsen följer upp efterlevnad i samband med informationssäkerhetssamordnarens
rapportering årligen.
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Västtrafiks Trafikplan 2022 (Dnr KS2020/0996-6)
Sammanfattning
Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet blir
konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler avgångar eller
nerlagda linjer.
Västtrafik redogjorde på mötet 2021-01-29, förslagen som ligger till grund för Trafikplan 2022.
Förslagen innebär besparingsåtgärder, på vissa linjer i kommunen, som är nödvändiga för
Västtrafik för att kunna anpassa verksamheten till resbehoven och en ansträngd ekonomi.
Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen förslagen som skäliga utifrån låg påverkan
på kommunens medborgare.
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Västtrafiks Trafikplan 2022 godkänns enligt förslag
2. Inga kommunala tillköp är aktuella för kollektivtrafik 2022
Juridisk bedömning
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik:
2 kap. Regional kollektivtrafik
Ansvar inom ett län
1 § Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Regionen och kommunerna
får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.
I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektivtrafiken, om inte
regionen och kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna trafik eller
om att endast kommunerna ska bära ansvaret.
I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första- tredje styckena ansvarar också för
persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §. Lag (2019:950)
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Bakgrund
Det är Västra Götalandsregionen som beslutar om långsiktiga strategier och målbilder för
kollektivtrafiken. Det är även regionen som beslutar om trafikplikt, det vill säga när allmän
kollektivtrafik ska upphandlas i ett visst område eller stråk. Regionen är även ensam ägare av
Västtrafik och beslutar därför om deras budget och årliga uppdrag.
Västtrafik upphandlar kollektivtrafik och har beslutanderätt över linjesträckningar, tidtabeller
och utbud men utgår från regionalt beslutade dokument.
Kommunen har ansvar för att samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen stödjer en
hållbar utveckling. Exempelvis att man verkar för koncentrerad bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen.
Utveckling och planering av kollektivtrafiken är en gemensam angelägenhet och det krävs
samverkan mellan regionen, kommunen och Västtrafik för att åstadkomma bra lösningar.
Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer gällande
kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet blir konkreta förändringar i
kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler avgångar eller nerlagda linjer.
Samverkan mellan Västtrafik och kommunen innebär:
Att inse att vi har olika roller som är ömsesidigt beroende av varandra för att nå våra mål.
Att förstå varandras perspektiv och att respektera varandras expertis och beslutsmandat.
Samverkan behöver inte innebära att Västtrafik och kommunen är överens eller når samsyn i
alla sakfrågor.
Kommunalt tillköp av kollektivtrafik kan bli aktuellt för att mer främja kommunens
ambitioner.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen tar årligen fram ett inspel till Västtrafiks trafikplan. Inspelet utgår ifrån
kommunens översiktsplan, trafikplan och plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik i Kungälv
samt övriga styrande dokument rörande kollektivtrafik.
Västtrafik redogjorde på mötet 2021-01-29 för förslagen som ligger till grund för Trafikplan
2022. Förslagen innebär besparingsåtgärder, på vissa linjer i kommunen, som är nödvändiga
för Västtrafik för att kunna anpassa verksamheten till resebehoven och en ansträngd ekonomi.
Fokus för Västtrafik har varit att effektivisera genom utglesning av trafik eller hänvisning till
parallelltrafik, d.v.s. spara där påverkan på kund blir låg och där det finns
kapacitet i systemet alternativt där resandet är väldigt lågt.
Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen förslagen som skäliga utifrån låg påverkan
på kommunens medborgare. Förvaltningen bedömer att ett kommunalt tillköp av
kollektivtrafik inte är nödvändigt.
Förvaltningen har gjort en riskanalys gemensamt med Västtrafik och påtalat att även om
förslagen innebär att få medborgare berörs så försvinner möjligheten att resa kollektivt på
vissa sträckor under vissa tider vilket kan begränsa kommunens möjligheter att bidra till ökat
hållbart resandet inom kommunen och regionen.
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Följande besparingsåtgärder föreslås:
Marstrands expressen
 Turen från Ytterby station kl 0435 (vinter) och från Kungälv RC kl 04.25 (sommar) samt
returen från Marstrand kl 05.04 dras in.
 Turerna som går fredag och lördag natt från Ytterby till Marstrand kl 02.05 och från
Marstrand till Kungälv RC kl 03.05 dras in.
 Förändrad linjesträckning sommarhelger sträckan: Göteborg/Marstrand/Göteborg. Dvs
turer som idag går till och från Göteborg vänder vid Kungälvs RC på helger.
Tätortstrafiken i Kungälv (Linje 1,2,3)
 Turer efter ca kl 23 söndag – torsdag dras in. Turer med lågfrekventresande övriga dagar
och tider ses över.
Stenungsunds express
 Första turerna (må-sö) från båda riktningarna Stenungsund och Göteborg dras in.
 Förändring i turutbud och tidsintervaller

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål nummer sju om att underlätta för invånare och företag
att reducera klimatutsläppen kan kopplas till ärendet. Med förslagen om att minska
trafikutbudet så minskar också möjligheter att reducera klimatutsläppen. Dras linjer med
mycket lågt antal resande in minskar koldiodidutsläppen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplas till mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna.
Av förslagen så framgår det att något förslag innebär att kollektivtrafikförbindelsen helt tas
bort och kvar blir möjligheten att endast kunna resa med bil. Detta är utifrån den miljömässiga
aspekten negativt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Både kommunens Trafikplan och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik påvisar att
kollektivtrafiken ska utvecklas så att fler ska kunna resa hållbart. Förslagen går ju i motsatt
riktning även om få påverkas.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utifrån redovisad statistik på hur många som nyttjat linjerna vid de specifika turerna som
föreslås att tas bort så påverkas medborgarna i mindre utsträckning, även om det för vissa kan
få stora effekter på resvanor och färdsätt. Då besparing görs på trafiken i centralort och
serviceort bedöms medborgare påverkas lika.
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Ekonomisk bedömning
Om kollektivtrafiken fortsatt ska ha samma utbud som idag finns möjlighet att göra ett
kommunalt tillköp av den trafik som föreslås att tas bort. Denna kostnad blir totalt ca 1,8 Mkr.
Beräknade kostnader för eventuellt kommunalt tillköp av kollektivtrafik per föreslagen åtgärd
är följande:
Marstrands expressen
 tidig morgontur vardag ca 200 000 kr/år
 nattrafik mellan fredag och lördag ca 100 000 kr/år
 turer till/från Göteborg under förlängd sommarperiod (lö, sö) ca 200 000 kr/år
Tätortstrafiken i Kungälv
 Indragning kvällstrafik stadstrafiken Kungälv ca 400 000 kr/år
Stenungsunds express
 Nattrafik ca 100 000 kr/år
 Förändrat intervall under dagtid ca 800 000 kr/år
Sedan skatteväxlingen av kollektivtrafiken gjordes 2012 har kommunen inte haft någon budget
för tillköp av kollektivtrafik. Eventuella tillköp ryms inte inom befintlig budget som idag
endast rymmer kostnader för seniorkort och fria resor för unga.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Västtrafiks Trafikplan 2022 godkänns enligt förslag
2. Inga kommunala tillköp är aktuella för kollektivtrafik 2022

Martin Hollertz
verksamhetschef Teknik
Expedieras till:
Marielle Månskär/SoU

För kännedom till:
Martin Hollertz/SoU
Anders Holm /SoU

Anders Holm
sektorchef Samhälle och Utveckling

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Marielle Månskär
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Samverkansbrister i förstudiearbetet inför upphandling av skoltrafik 2023
(Dnr KS2019/2075-15)
Sammanfattning
Under 2020 har ett förstudiearbete inför upphandling av skoltrafik 2023 pågått mellan
Västtrafik och kommunen. Syftet med förstudiearbetet är att besluta om kommunens
skoltrafik ska uppdras åt Västtrafik. Det är kommunen som bestämmer över trafikering och
trafikvolymer inför upphandling.
Förvaltningen har från start varit missnöjda, trots inspel och påtalanden för Västtrafik anser
förvaltningen att Västtrafik har haft så stora brister i samverkan och inte hörsammat
kommunens inspel att kommunens behov av kommande trafik riskerar att inte tas hänsyn till
inför upphandling.
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Västtrafik uppmanas att skriftligen bekräfta att man avstår från kostnaden för
förstudiearbetet.
2. Västtrafik uppmanas att senast under maj 2021 leverera svar på samtliga
frågeställningar från förvaltningen tillhörande förstudiearbetet.
3. Västtrafik uppmanas att se över möjligheter att förlänga nuvarande avtal för
skollinjetrafiken till och med augusti 2024 och stå för eventuella kostnadsökningar.
Juridisk bedömning
Inget avtal är ännu tecknat med Västtrafik om att upphandla skollinjetrafiken i Kungälv from
aug 2023. Det föreligger inget juridiskt hinder att uppmana Västtrafik om att se över
möjligheten att förlänga nuvarande avtal för skollinjetrafiken.
Bakgrund
Under 2020 har ett förstudiearbete inför upphandling av skoltrafik 2023 pågått mellan
Västtrafik och kommunen. Förstudiearbetet har grundats på ett avtal där det framgår vad som
förväntas av parterna (bilaga 1) och har lett till en slutrapport som ska ligga till grund för
kommande förfrågningsunderlag inför upphandling. Syftet med förstudiearbetet är att besluta
om kommunens skoltrafik ska uppdras åt Västtrafik. Om beslutet blir skollinjetrafik via
Västtrafik ska vidare arbete mellan kommun och Västtrafik påvisa vad för trafik kommunen
önskar och hur den ska köra, med andra ord trafikering och trafikvolymer. Det är kommunen
som bestämmer över trafikering och trafikvolymer inför upphandling.
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Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har från start varit missnöjda och uppmärksammat Västtrafik i två inspel
(bilagor 2,3). Tidsåtgången för den kommunala förankringsprocessen av förstudiearbetet, från
förvaltning till politik, har påtalats vid flera tillfällen. Trots inspel och påtalanden anser
förvaltningen att Västtrafik har haft så stora brister i samverkan och inte hörsammat
kommunens inspel att kommunens behov av kommande trafik riskerar att inte tas hänsyn till
inför upphandling. Enligt Västtrafik var avtalet tvunget att undertecknas senast mars månad,
med anledning av att hålla Västtrafiks tidsplan. Trots det hade man uppstartsmötet två
månader senare och värdefull tid gick till intet. Dessutom var kravet från Västtrafik att
kommunen var tvungna att fatta beslut om att uppdra åt Västtrafik att upphandla
skollinjetrafik eller inte senast november 2020, åter med hänvisning till att hålla Västtrafiks
tidsplan.
Västtrafiks tidsplan för förstudiearbetet enligt bild nedan:

Kommunen tecknade i mars 2020 avtal med Västtrafik om att ingå i förstudiearbetet inför
upphandling av trafik 2023.
Förvaltningen har levererat samtliga delar av vad som var kravställt i avtalet (och mer därtill) :
•Förväntningar på trafik from 2023 (Bifogat finner ni bland annat våra presentationer i
förstudiearbetet samt våra inspel)
•Elevunderlag med adresser (vi har till och med kopplat samtliga elever till en linje utifrån
deras nuvarande start och sluttider)
•Nuvarande ramtidsschema samt önskemål om nya ramtider med tydligt syfte från sektor
Bildning o lärande om vilka nyttor vi ser av ett nytt ramtidsupplägg
•Underlag på en inventering som gjorts för kommunens samtliga trafikeringssträckor på
landsbygden som kan kapas utifrån kommunens skolskjutsreglemente och avståndskriterier
•Påvisning om vad vi vill ha ut av slutrapporterna inför beslut om framtida skoltrafik
•Förtydligande på vad för underlag som önskas från västtrafik för att förvaltning och politik
ska kunna ta ställning till vilken trafik och vilka volymer som ska upphandlas:
Kostnadsuppskattning på att köra på samma trafikkoncept som i nuvarande
avtal
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Kostnadsuppskattning på att köra på ett trafikkoncept som förhåller sig till
kommunens skolskjutsreglemente
Kostnadsuppskattning på att köra på ett trafikkoncept som förhåller sig till
kommunens skolskjutsreglemente men som merutnyttjas till andra serviceresor
(ex. flexlinje)
Kostnadsuppskattning på att köra på ett trafikkoncept som tar hänsyn till
inlämnat önskemål om att förändra skolors ramtider
Förvaltningen har fått kostnadsuppskattning på samtliga alternativ förutom:
Kostnadsuppskattning på att köra på ett trafikkoncept som förhåller sig till kommunens
skolskjutsreglemente.
Förvaltningen gör bedömningen att ett uteblivet svar på just detta alternativ innebär att
kommunens skolskjutsreglemente och avståndskriterier att ta sig till och från en hållplats
tillintetgörs.
Förvaltningen har påvisat önskemål om att renodla skollinjetrafiken från den allmänna
kollektivtrafiken att endast trafikera där det finns ett kommunalt ansvar och där
avståndskriterierna, utifrån vårt skolskjutsreglemente, berättigar trafik. Det vill säga att
förvaltningen bedömer att trafik kan kapas på många sträckor som körs på idag och istället
hänvisa elever, som har tillräcklig trafikmognad, ut till den allmänna kollektivtrafiken. För att
politiken ska kunna jämför och väga för- och nackdelar av ett sådant alternativ, krävs att
förvaltningen påvisar effekterna utifrån olika perspektiv, bland annat ett ekonomiskt.
Förvaltningen och politiken förväntar sig att Västtrafik som trafikhuvudman med uppdrag att
trafikplanera och upphandla skoltrafik åt kommunen har rätt kompetens för att åta sig
uppdraget.
Förvaltningen anser det ytterst beklagligt att Västtrafik inte hörsammat kommunens önskemål
och behov i förstudiearbetet då det framgått i inspel, avstämningar, och via mejl.
Förvaltningen bedömer att konsekvenserna för kommunen, av Västtrafiks brister gällande
samverkan innebär:
 minskat förtroende för Västtrafik som trafikhuvudman och trafikplanerare
 uteblivna förankringsprocesser på kommunal nivå
 att skoltrafiken upphandlas utan hänsyn till kommunens behov
Förvaltningen bedömer att bristerna hos Västtrafik även orsakat stor risk i att ett
avtalstecknande gällande uppdrag till Västtrafik om att upphandla öppen skollinjetrafik inte
kan ske i rätt tid för att harmonisera med Västtrafiks tidsplan och upphandlingsprocess.
Från det att kommunstyrelsen fattade beslut om att uppdra åt Västtrafik att upphandla öppen
skollinjetrafik, i december 2020 har förvaltningen påtalat vikten för Västtrafik om att få
kostnadsuppskattning på de olika alternativen, i syfte att kunna förankra internt och
återkomma till Västtrafik om vilken trafik som ska upphandlas.
I mars 2021 skickade Västtrafik ut de slutgiltiga slutrapporterna för förstudierna, utan att ha
stämt av detta med kommunen.
Den 11 mars 2021 fick förvaltningen, för första gången, kostnadsuppskattning på alla
alternativ förutom ett.
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Förvaltningen bedömer Västtrafiks arbetssätt som fullständigt oacceptabelt och orimligt
utifrån att kommunens möjligheter att analysera, besluta och återkoppla till Västtrafik uteblir
helt.
Skollinjetrafik och det kommunala ansvaret ligger helt i kommunens rådighet. Västtrafik har
ställt frågan till kommunen, på uppstartsmötet i maj, vilka förväntningar vi har på trafiken. För
att kunna redogöra för det behöver förvaltningen få svar på vad olika alternativ skulle innebära
för kommunen. Tydliga frågor har ställts till Västtrafik men svar har uteblivit.
Trots detta har Västtrafik agerat utifrån sin egen tidsplan så långt som att man gått ut på
gemensamt samråd inför upphandling.
Förvaltningen ställer sig ytterst frågande till hur Västtrafik, utan ett säkerställande om att båda
parter (Västtrafik och kommunen) är överens om vad som ska upphandlas agerar på egen
hand.
Innan avtal tecknas och processen kan fortlöpa bedömer förvaltningen att det saknas uppgifter
på:




Svar från Västtrafik på samtliga frågor som fortfarande är obesvarade i tidigare inspel.
Hur stor produktion går åt till att förstärka den allmänna kollektivtrafiken med hjälp av
skollinjetrafiken och vilken kostnad genererar den i dagsläget?
Kostnadsuppskattning på att köra på ett trafikkoncept som förhåller sig till kommunens
skolskjutsreglemente

När förvaltningen har fått svar på samtliga alternativ och dess kostnadsuppskattning kan
förvaltningen ta vid det interna förankringsarbetet och återkoppla till Västtrafik om trafikering
och trafikeringsvolymer.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål nummer sju om att underlätta för invånare och företag
att reducera klimatutsläppen kan kopplas till ärendet. Öppen skollinjetrafik möjliggör för fler
att minska klimatutsläpp.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Med hjälp av en öppen skollinjetrafik skapar
vi en mer robust kollektivtrafik som är till för alla.
Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Väljer fler medborgare på landsbygden
att nyttja den öppna skollinjetrafiken till och från sina arbeten, minskar också klimatpåverkan
och utsläppen i kommunen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Båda kommunens Trafikplan och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik påvisar att
kollektivtrafiken ska utvecklas så att fler ska kunna resa hållbart. Öppen skollinjetrafik går i
linje med dessa ambitioner.
Ärendet kopplas främst till kommunens Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Medborgarnyttan av den öppna skollinjetrafiken är stor. Landsbygden får trafik som kan serva
alla.
Dock är det av yttersta vikt att förvaltningen får svar från Västtrafik på de olika alternativen
som föreslagits gällande trafikering då konsekvenserna ser olika ut för eleverna. Skulle man
exempelvis utforma en trafik som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och
avståndskriterier så kommer konsekvenserna för elever i, framförallt högstadiet och gymnasiet,
att innebära betydligt längre sträckor att ta sig till och från hållplatser. Förslaget om att ändra
ramtidsupplägg och starta skolor tidigare än idag får också påverkan utifrån elevers behov av
fritidsverksamhet, framförallt innan skolan börjar.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen avgör valet av trafikering och trafikeringsvolymer. Så länge
som förvaltningen inte fått en komplett redogörelse från Västtrafik på vad samtliga förslag
innebär i kostnadsuppskattning så saknas rätt underlag för politiken att fatta beslut.
Frågeställningar som förvaltningen hoppas kunna återkomma med och som är kopplade till
den ekonomiska bedömningen är följande:
 Om öppen skollinjetrafik ska köras på samma sätt som den gör idag, alltså med för mycket
trafik och utan att vi tar hänsyn till vårt skolskjutsreglemente och avståndskriterier så
kommer kostnaden att landa på ca XX mkr.
 Om öppen skollinjetrafik ska köras med hänsyn till kommunens skolskjutsreglemente, och
bara kör trafik där vi enligt skollagen är tvingade så kommer kostnaden att landa på ca XX
mkr.
 Om kommunen ändrar i ramtidsupplägget för vissa skolor så innebär det en
kostnadsökning för skollinjetrafik på XX mkr per år men en besparing eller nyttor i
skolverksamheterna uppskattas till XX mkr
Får kommunen inte svar på ovanstående ges ingen chans till att förstå effekter och prioritera
mellan de olika alternativen och kommunen blir låsta till ett upplägg som är svårt att justera 10
år framöver.
Förslag till beslut
1. Västtrafik avsäger sig skriftligen kostnaden som man ålagt kommunen för
förstudiearbetet
2. Västtrafik uppmanas att senast maj månad leverera svar på samtliga frågeställningar
från förvaltningen tillhörande förstudiearbetet.
3. Västtrafik uppmanas att se över möjligheter att förlänga nuvarande avtal för
skollinjetrafiken till augusti 2024 och stå för eventuella kostnadsökningar.

Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling

Martin Hollertz
Verksamhetschef
Teknik
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Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente (Dnr
AN2021/0003-1)
Sammanfattning
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering.
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt
avsnitt i arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. Av översynen
framgår att sociala myndighetsnämndens reglemente stämmer väl med nämndens arbetssätt
och verksamhet.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas.
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens
inriktning (2 §), som ska vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala
myndighetsnämndens reglemente. Därmed ska de punkter strykas i avsnittet Verksamhetens
inriktning (2§) som inte är i enighet med arvodesnämndens arbetssätt. Utöver dessa
revideringar föreslås även att tillägga en punkt i reglementet som behandlar
inkluderingsperspektiv.
Revideringen syftar till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.
Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.

Juridisk bedömning
Förslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.
Bakgrund
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering.
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att
arvodesnämndens reglemente i vissa fall inte återspeglar nämndens arbetssätt. Med anledning
av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas. Revideringen
av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning (2 §), som ska
vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala myndighetsnämndens reglemente.

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(3)
Verksamhetens bedömning
Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning
(2§). I arvodesnämndens reglemente framgår att vissa delar från avsnittet inte återspeglar
nämndens arbetssätt. I arvodesnämndens reglemente framgår i befintlig version följande
stycke;
”Verksamhetens inriktning
2§/---/Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Därutöver skall nämnden;





Inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,
Följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras samt
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden.

Revidering:
Föreslagen revidering är begränsad till att stryka de tre översta punkterna, samt att tillägga
en punkt som behandlar inkluderingsperspektivet. Efter revidering skulle avsnittet se ut
enligt följande:
”Verksamhetens inriktning
2§/---/Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande
sätt. Därutöver skall nämnden;



Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar
till arvodesnämnden.
I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-,
jämställdhets-, jämlikhets-, och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente bör revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den förslagna revideringen bedöms vara i linje med kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Förslagen revidering står inte i konflikt med kommunens styrande dokument, och har heller
ingen direkt eller indirekt påverkan på övriga styrdokument. Revideringen av reglementet är
begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning (2 §),

3(3)
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Föreslagen revidering syftar till att förtydliga reglementets beskrivning av arvodesnämndens
arbetssätt, vilket är relevant ur ett medborgarperspektiv på det sätt att medborgare ska kunna
få en tydlig och transparent uppfattning av den kommunala verksamheten.

Ekonomisk bedömning
Förslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper
enligt ordinarie rutiner.
Förslag till beslut
1. Arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.
Erik Lindskog
administrativ Chef
Expedieras till:
Sandra
Bozic/Kommunkanslie
t
För kännedom till:
Erik Lindskog
Haleh Lindqvist

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Förslag till revidering
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Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag
på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,

•

ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål,
program och planer kan genomföras samt

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden

•

I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
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Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden.

•

I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
fallerinom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning
med bindande verkan för kommunen.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar
över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).Nämnden
ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens
arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
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Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
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10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
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Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag
på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,

•

ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål,
program och planer kan genomföras samt

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
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Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-23
1 (1)

§ 24/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.
__________

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
1 (1)

§ 20/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för äldre
hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

Beredningsskrivelse

Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson

1(2)

2021-02-23

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning – Beredningsskrivelse
(Dnr KS2019/0192-16)
Sammanfattning
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.

Bakgrund
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar genom att fler medborgare går in i dessa
åldrar, men också på grund av att äldre lever längre. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad att ske i hemmet, vilket ställer stora krav på att bostäder är anpassade så den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. En viktig parameter är därför att seniorer i tid själva tar
ansvar för att bostaden är anpassad för ett liv där man kanske inte är lika rörlig som i dag.
Många äldre bor idag i stora bostäder som inte är tillgänglighetsanpassade och ligger långt från
service och gemenskap. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en hållbar
bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre att
lämna opraktiska stora bostäder till förmån för barnfamiljer. Kommunfullmäktige har gett
beredningen för Samhälle och Utveckling och beredningen för Trygghet och stöd i uppdrag att
ta fram en policy rörande en hållbar bostadsförsörjning för äldre.
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset· 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bedömning
Arbetet med policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning har organiserats
genom en arbetsgrupp bestående av representanter från beredningen för Trygghet och stöd
och beredningen för Samhälle och utveckling, samt två representanter från respektive sektor.
Arbetet med policydokumentet har bedrivits i enlighet med det av Kommunfullmäktige ställt
uppdrag om att säkerställa en samhällsekonomiskt, och för äldre hållbar bostadsförsörjning.
Bedömningen är att policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning kan antas
och att beredningsuppdraget anses slutfört och därmed avslutat.
Juridisk bedömning
Kommunen har enligt 5 kap. 4 -6 §§ socialtjänstlagen (2001:453) ett uppdrag att verka för att
äldre får tillgång till ändamålsenliga bostäder. Den föreslagna policyn är därför förenlig med
gällande lagstiftning.
Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun står inför en demografisk utmaning med en högre andel äldre. Ett
proaktivt arbete kring äldres boende har olika samhällsekonomiska dimensioner; om
kommunen verkar för välanpassade bostäder som gör äldre mer självgående, kan det på lång
sikt kräva mindre insatser från samhället. Genom ändamålsenlig markanvisning som inkluderar
både hyres, - och bostadsrättsprojekt kan kommunen verka för en rörlig bostadsmarknad, med
närhet mellan bostäder och service vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beredningen för Trygghet och Stöd

Expedieras till:
Karin Ek
Thorbjörnsson /
Kommunkansliet
Anna Ulvehed /SoU
Johan Sjöholm /ToS
För kännedom till:

Beredningen för Samhälle och utveckling

Äldres boende
- hållbar bostadsförsörjning
Policy

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

KS2019/0192
Kommunfullmäktige
Beredningen för Trygghet och Stöd, Beredningen för samhälle och
utveckling
2027-12-31
Anna Ulvehed samhällsplanerare och Johan Sjöholm
utvecklingsledare folkhälsa
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i sin budget gett beredningarna för Samhälle och Utveckling samt
Trygghet och Stöd i uppdrag att ta fram en policy för hållbar bostadsförsörjning.
Den ökade medellivslängden i Sverige och i Kungälvs kommun innebär att andelen äldre blir
större. Samtidigt syns en positiv utveckling, där fler äldre har en bättre hälsa och lever ett aktivt
liv. I Kungälvs kommun bor endast cirka 4 procent av alla 65 år och äldre i vård och
omsorgsboende. Framtida scenario är att fler bor kvar i den egna bostaden och mer av hälso- och
sjukvården kommer att ske där, vilket kommer att ställa ökade krav på den egna bostaden.
Flyttbenägenheten är låg bland seniorer, många planerar inte i tid för sitt boende utan bostaden
kan bli ett hinder för det goda livet. Det är den enskildes egna ansvar att bo i en ändamålsenlig
bostad för att kunna leva ett självständigt och gott liv. Prioriterat är därför att skapa incitament
för attraktiva boendemiljöer för seniorer samt stimulera äldre att flytta till dessa om den
nuvarande bostaden inte matchar individens behov.
Kungälvs framtida bostadsbyggande behöver innehålla valmöjligheter för alla generationer.
Bostaden än möjlighet till ett självständigt liv. Utifrån dimensionerna social-, ekologisk- och
ekonomisk hållbarhet, är äldres boende en strategisk fråga. Det finns en förhoppning om att
flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar opraktiska bostäder för att flytta till mer
ändamålsenliga bostäder.
Policyn ger riktlinjer kring:
•
•
•

Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.
Möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder.
Få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.

Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, där
äldre stimuleras att planera sitt framtida boende i det smarta samhället. Det smarta samhället är
för oss att använda digitala, tekniska hjälpmedel och andra innovationer för ett gott liv.

2. Vision
Visionen - ett Kungälv där kommunen uppmuntrar, underlättar och möjliggör olika former av
bostäder för en hållbar bostadsförsörjning. Där äldre tar ansvar för att i tid planera sitt boende
för ett gott liv, där rätt boendeform bidrar till ytterligare fler självständiga år.
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3. Syfte
Äldres boende är en strategisk fråga, där kommunens olika sektorer, bolag och fastighetsägare
bör samverka kring skapande av nya bostäder. Bostäder som tillgodoser behov av fysisk
tillgänglighet, olika alternativ, närhet till service och gemenskap där moderna innovationer
används för att skapa ett bra liv samt minska kostnader för särskilt boende och hemtjänst.
Policyn syftar till att äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i
det ordinarie bostadsbeståndet och på så sätt frigöra bostäder och bostadsyta. Policyn ska:
•
•
•
•
•

Öka självständighet
Motverka ensamhet och öka gemenskap
Möjliggöra aktivt liv
Öka tillgänglighet
Främja hållbart boende

4. Mål och viljeinriktning
Målet med policyn Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning är:
•
•
•
•

Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.
Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.
Ett hållbart resursutnyttjande av boyta.
Att använda digitala och tekniska lösningar.

4.1

Öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende

Kungälvs kommun ska:
•
•
•
•

Föra en dialog med unga seniorer kring betydelsen att agera proaktivt utifrån sin egen
boendesituation och möjliggöra ett självständigt gott liv.
Informera och tydliggöra kommunens ansvar och individens egna ansvar att exempelvis
ställa sig i bostadskö.
Ta del av befolkningsprognoser samt analysera nya behov, omsättning av platser,
inflyttningar samt teknikutvecklingens påverkan.
Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet ska kunskapen kring äldres boendesituation
beaktas i stadsbyggande för att skapa ändamålsenligt boende.
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4.2

Få äldre att flytta till bostäder för ett gott liv

Kungälvs kommun ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I dialog med allmännyttan och fastighetsägare göra det enklare att ställa sig i bostadskö.
I dialog med byggherrar, bostadsbolag öka kunskapen och nytänkandet kring sätt att
arbeta med tillgänglighet för det smarta samhället i befintligt bostadsbestånd.
Vid nybyggnation utgå från att bygga blandat för olika åldrar samt närhet till service och
kollektivtrafik.
Utveckla rådgivningen avseende tillgänglighet för det smarta samhället i samband med
bygglov och kvalitetskontroll.
Verka för att flerbostadshusbeståndet vid ombyggnation ska tillgänglighetsanpassas för
det smarta samhället.
Verka för fler attraktiva boendeformer på den öppna marknaden för att möta
målgruppens behov och önskemål.
Stimulera frivilliga insatser som till ett exempel ”peer to peer” (jämlikar hjälper varandra)
eller andra initiativ från civilsamhället.
Fokusera på strategiska områden där kommunen kan påverka tillskott av bostäder för
äldre.
Markanvisa med krav på ändamålsenlighet och olika typer av boende för äldre.
Prioritera byggare som bygger till rimlig hyra, långsiktiga förvaltare.
Samordna sektorer Trygghet och Stöd och Samhälle och Utveckling för att färdigställa
ändamålsenliga bostäder för gruppen äldre på rätt plats inom ny exploatering.
Vid nybyggnation utgå från möjligheten till att samutnyttja lokaler och utemiljöer för olika
målgrupper.
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5. Bakgrund
Äldres boendemiljö ska bidra till ett självständigt och gott liv som kan skjuta upp behov av vård
och omsorg om den utformas på rätt sätt. 1 Kartläggningar visar att äldre i Kungälvs kommun till
viss del bor utspritt. En utmaning är att få medelålders och äldre att flytta till en ändamålsenlig
bostad. Många äldre personer bor kvar i stora otillgängliga eller svårskötta bostäder. Genom ett
proaktivt arbete kring äldres boende skapas möjlighet till ytterligare självständiga år, men även
möjligheter till nya boende för exempelvis barnfamiljer. Kommunen, byggherrar, fastighetsägare
och arkitekter har ett ansvar att skapa hållbara bokedjor.
Redan idag finns goda exempel kring funktionella bostäder för målgruppen äldre. I kommunens
olika serviceorter, som i Ytterby på Klevevägen och i Kareby vid Hagenvägen finns redan dessa
ändamålsenliga bostäder. I Kungälvs centrum har Förbo byggt kvarteret Kvarnen med hyresrätter
för målgruppen 70 år och äldre. Kungälvsbostäder har i Komarken förtätat med ett
trygghetsboende. I Kongahälla invigde Riksbyggen hösten 2020 sitt eget boendekoncept. För att
äldre ska vilja flytta dit ska dessa bostäder vara attraktiva och tillföra individen något.
I Sverige ökar medellivslängden och äldre lever längre än tidigare. I Kungälvs kommun har den
yngre pensionärsgruppen, 65–79-år, ökat stadigt sedan 1980. Ökningen har varit extra stor, då de
stora kullarna födda på 1940-talet kommit in i dessa åldrar. Den närmaste framtiden medför
därmed en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre. 2 Den åldrande befolkningen innebär att
efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar ska
försörja allt fler som inte arbetar. 3 Den demografiska försörjningskvoten visar hur många
personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv.

Diagram 1: Nationell demografisk försörjningskvot.
Källa: SCB 4
Karlsson, Hermansson & Sandberg, 2012 Ekonomisk analys, Görbra för äldre. FoU i Väst
Kungälvs kommun Befolkningsprognos 2019 - 2023 med utblick mot 2028
3 Mörk, E, G Ó Erlingsson och L Persson (2019), Kommunernas framtid, SNS, Stockholm
4 https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/befolkning/befolkningsstruktur/
1
2
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I diagrammet ovan går det att följa hur försörjningskvoten utvecklats över tid men även hur stor
del av kvoten som utgörs av respektive undergrupp. Idag ligger försörjningskvoten på 77. Det vill
säga att det på 100 personer i arbetsför ålder går 77 personer som antingen är yngre eller äldre.
Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 36 personer är äldre än 65 år. Befolkningens
ålderssammansättning kommer förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och
förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen. Det här skulle i så fall innebära att den
demografiska försörjningskvoten stiger till 89.

5.1

Äldres geografiska fördelning i Kungälvs kommun

Nedan redovisas var olika åldersgrupper bor i Kungälvs kommun, dels utifrån intervallet 60 år
och äldre samt mellan 55 och 65 år.

Karta 1: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Kungälvs kommunen.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
I de röda områdena bor fler än 200 som är över 60 år och i de rosa 150 - 199. Av de som är 60
plus samt 70 plus i Kungälv, bor 2/3 i småhus och 1/3 i flerbostadshus. Vid jämförelse har
Kungälvs kommun hög andel äldre som äger sitt eget boende.
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Karta 2: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Centrala Kungälv.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
Större delen av befolkningen över 60 år bor i centrala Kungälv, merparten av dessa inom de
mörkröda områden som är Komarken samt Selma Lagerlöfsgata, Trollhättevägen och Ivar
Claessonsgata i centrala Kungälv.

Karta 3: Befolkning äldre än 60 fördelade i Ytterby.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
8

När det gäller Ytterby samt åldersintervallet 60 år och äldre bor flest i centrala Ytterby följt av
Övre och Nedre Tega, Tornhaga och Tunge.

Karta 4: Befolkning 55 - 65 år fördelade i Kungälvs kommunen.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
Kartan ovan visar befolkningen mellan 55–65 år. Jämfört åldersgruppen 60 år och äldre finns en
större spridning över hela kommunen. Noterbart är en relativt hög andel i Kode, vilket även om
tio år kan resultatera en hög andel 65 år och äldre.

5.2

Ekonomi äldre

Utifrån SCB:s nationella inkomstrapport har gruppen 65 år eller äldre lägre sammanräknad
förvärvsinkomst än 20–64-åringarna. Kvinnorna har lägre inkomst än männen. Dock har
skillnaden minskat över tid, vilket syns tydligast bland kvinnor i åldersgruppen 65–69 år. 5
Kungälvs kommun förhåller sig dock väl i jämförelse med övriga Västra Götalandsregionen.
65 + år (2018)
män
kvinnor
totalt

Kungälv
304,7
230,4
264,4

VGR
278,7
202,6
238,0

Tabell 1: År 2018. Nettoinkomst 65 + år medelinkomst kön, ålder och år.
Källa: SCB Statistikdatabas
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är
mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. Både i åldersintervallet 65 - 79 år samt
äldre än 80 år är andelen lägre i Kungälvs kommuns jämfört med det regionala genomsnittet.
Samtidigt finns även i Kungälvs kommun en högre andel kvinnor med låg inkomststandard.
5

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-ochinkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomster-och-skatter-inkomstrapport-2017/
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2018
65 - 79 år
Ensamstående
kvinnor 6
Ensamstående män
80+ år
Ensamstående
kvinnor
Ensamstående män

Kungälv VGR
7,0
12
23,4
29,5
15,9
19,8
38,5

23,8
23,4
40,1

17,6

21,8

Tabell 2. År 2018 Andel personer i hushåll med inkomst <60 procent av medianvärdet efter
region, ålder, hushållstyp.
Källa: SCB Statistikdatabas

5.3

Äldres situation på bostadsmarknaden

Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg och har varit så under en längre tid. Det finns en
förhoppning om att flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar äldre bostäder för att flytta till
mera ändamålsenliga bostäder i nyproduktion. Incitamentet kan till synes vara svagt att flytta, från
exempelvis en villa med avbetalade lån och låga månadskostnader till en bostadsrätt alternativt
hyresrätt. Försäljning av villan generera oftast en hög vinst, där beskattning i dagsläget utgörs av
22 %. Möjlighet finns även att skjuta upp beskattningen utan att betala någon ränta vid köp av
en mer passande bostad.
Bland äldre, i synnerhet äldre kvinnor, finns en grupp personer med begränsat ekonomiskt
utrymme. Äldre med svag ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som motsvarar deras
behov. Orsakerna kan vara att det egna kapitalet är litet, priserna är höga och utbudet av
hyresrätter med låg hyra är begränsat. Vidare har ökade krav på amortering och egenfinansiering
vid köp av bostad tillkommit. Det är därför viktigt att i god tid ställa sig i bostadskö.

5.4

Begrepp bostäder för seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden

Denna policy innefattar inte ”äldreboende” utan fokuserar på bostäder för seniorer på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Nedan följer en enklare förklaring kring vanligt förekommande begrepp: seniorbostad,
trygghetsbostad och bogemenskap. Notera att dessa begrepp går in i varandra och öppnar för
tolkningar.

6

Avser kategorin ensamstående kvinnor och män utan barn.
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Seniorbostad
Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Seniorboenden kan
skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande
att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och
aktiviteter.
Trygghetsbostäder
Det statliga investeringsstödet ges till bostäder som hyrs ut till personer över 65 år och har
utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal
under dagtid. Stödet motsvarar drygt 200 kr/kvm och år.
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre.
Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller ombyggnation till trygghetsbostäder
framgår av svensk författningssamling; ”Förordning (2016:848) om statliga stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. 7 Trygghetsbostäder är en boendeform i
lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar
som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö
till lägenheterna. Om boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring ska
detta sökas via socialtjänsten, där en biståndshandläggare kan bevilja t. ex. hemtjänst.
Bogemenskap
Utifrån Boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett samlingsnamn för boendeformer
som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i vardagen, grannar emellan. 8
Det finns ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge och gemensamma aktiviteter i en
bogemenskap. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor brukar vara utformade med
tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en pratstund där.
I en bogemenskap har varje hushåll sin egen lägenhet, fullt utrustad, och därutöver tillgång till
utrymmen för gemensamma aktiviteter. För att hålla nere kostnaderna kan lägenheterna vara
något mindre till ytan än i ett vanligt flerbostadshus.
En bogemenskap kan också vara en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner
tillsammans planerar och låter bygga. Det handlar alltså om att de som ska bo i huset gemensamt
går ihop, planerar dess utformning och är sin egen byggherre. 9 Goda exempel på detta finns
bland annat i Tyskland, där boendekostnader har minimerats.

7

Det finns en form av trygghetsbostad som erbjuds äldre personer utifrån en enkel biståndsprövning som kallas för
biståndsbedömt trygghetsboende. Prop 2017/18:273 ger kommuner rätt att skapa den här typen av bostad för
personer som inte behöver heldygnsvård.
8
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/byggbogemenskaper/bogemenskaper/
9
https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/bostader-och-lokaler/byggemenskap-gemensamhetsboende/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NLMIc3Qwczdw9vFwCD
AwsvA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigA_kjnB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Bo nära eller ”Vi som vill bo i kollektiv” är en rörelse som vinner mark. Likasinnade personer bor
i kollektiv där man kanske har gemensamt kök och vardagsrum men med egna sovrum och
badrum.

5.5

Bostadspolitiska mål nationellt, regionalt och kommunalt

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och att fullt ut delta på
livets alla områden behöver samhället bli mer tillgängligt enligt artikel 9 i FN-konventionen. Det
handlar bland annat om att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till den fysiska
miljön på samma villkor som andra.
Kommunen ska, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), skapa
förutsättningar för att alla i kommunen lever i goda bostäder och främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är att: 10
Alla ska ges förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid
planering och förvaltning ska en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utvecklig vara grund för
verksamheten.

6. Relation till andra styrdokument och strategiska mål
Utifrån Policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som ska beaktas.
Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning tar sin utgångspunkt utifrån följande av
kommunfullmäktiges strategiska mål:
• En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
• Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv
• En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Policyn har en tydlig koppling till Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020 - 2022
(KS2019/1645). Enligt programmet bör nya bostäder planeras så att det erbjuds olika
boendeformer (småhus, flerbostadshus) med blandade upplåtelseformer. Vidare betonas att det
bör finnas bostäder för livets alla skeden i alla kommunens centralorter, tillgänglighet till
attraktiva bostäder samt tillgänglighet inom bostaden. Nya bostäder ska planeras både utifrån
samhälls- och privatekonomiskt hållbara perspektiv. God tillgänglighet och närhet mellan
bostäder och service bidrar till ett ekonomiskt hållbart samhälle och boende.
Utifrån programmet ska kommunen underlätta för äldre att flytta från en större bostad till en mer
ändamålsenlig och tillgänglig. Vidare betonas att äldres bostäder ska vara tillgängliga, nära service
10

Riksdagsbeslut i december 2003 proposition 2002/2003:1, rskr 2003/04:72
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och kollektivtrafik, vilket i sin tur skapar förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden så länge
som möjligt.
Policyn har även relation till kommunens lokalförsörjningsplan.
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) har som mål att tillsammans med
civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka
innanförskapet i Kungälvs kommun. Utifrån ett äldreperspektiv betonas i programmet
exempelvis:
•
•

Underlätta bokedjan för äldre.
Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap.

Behovet av ett aktivt arbete kring äldres boende lyfts även i programmets underliggande
Äldreplan.

7. Levandegöra
Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
Många äldre kan tänka sig att flytta till ett mer tillgängligt boende och genom att erbjuda
attraktiva alternativ kan villan eller lägenheten som känns stor och ödslig för en ensamboende bli
ett nytt hem för en barnfamilj. De äldres behov av olika typer av bostäder ska vara grunden för
kommunens långsiktiga planering. Äldre ska i god tid få information och stöd att planera sitt
framtida boende. Allmännyttan har ett särskilt ansvar för att bygga bostäder för äldre i samarbete
med äldreomsorgen.
Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning ska användas vid:
•
•
•
•
•

revideringen av Översiktsplan.
planbesked, när ansökan om bostäder för äldre inkommer.
kommunens markanvisningstävlingar, där bostäder för äldre planeras att byggas.
uppföljning av kommunens äldreplan
regelbundna informationskampanjer om det egna ansvaret och vilka möjligheter som
finns

8. Uppföljning
Policyn gäller fram till 2027, med möjlighet att revidera utifrån nuläge och omvärldsanalys.
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Remissvar Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning.
Utkastet till Policyn är väl skriven och lätt att förstå, dock är kartorna svårlästa.
Sammanfattningsvis för att öka rörligheten på bostadsmarknaden behövs det byggas fler
hyresbostäder. I dag finns inte initamentet för eller alternativet för äldre att byta sin bostad.
Sälja sitt hus, där äldre som bott i sitt hus många år är inte ett alternativ då det idag byggs
bostadsrätter som blir dyrare än deras nuvarande kostnader. En välgrundad och långsiktig
information från kommunens sida måste genomföras för att ändra attityder om äldres
boende och där kommunen måste ägna energi och visa större intresse för den äldre
generationen.
Syftet är enl kommunen strategiskt och då är information och attitydförändringar centralt.
På vilket sätt ska dialogen om” att agera proaktivt utifrån sitt egen boendesituation”,
genomföras.?
Vad är ett gott liv och vem avgör det? 4:2 Kommunen ska: sammanfattning på samtliga
punkter är:
Ett gediget arbete är att verkligen genomföra detta praktiskt. Byggnationen om billiga och
bra bostäder centralt som är lättillgängliga ska prioriteras. Där bör allmännyttan ha en
ledande roll. Policyn har ju en koppling till Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2022, där
en post visar 180 mkr för 2022 för nytt” Vård- och omsorgsboende”. Osäkerheten är stor vad
gäller framtida omsorgsboende”.
Denna policy innefattar ju inte äldreboenden som särbo utan avser yngre seniorer som i tid
bör tänka till hur jag vill bo när jag blir äldre. Det som absolut inte får glömmas bort är ju att
äldreboenden där äldre har ett omsorgsbehov Det är lika viktigt att kommunen även här
arbetar med energi, då dessa boenden också behöver förändras efter de behov som
uppkommer då befolkningen blir äldre. En målsättning vore att planera för flexibla lösningar
där bostäder med omsorgsbehov kan inrymmas i policyn för ”yngre seniorer
Frågan från pensionärsorganisationerna blir hur implementeras och synliggörs denna policy
i utförarorganisationerna och hur görs den känd för kommunens invånare?
Pensionärsorganisationerna genom KPR deltar gärna i samarbetet med arbetet.
För Pensionärsorganisationerna i KPR
Kungälv 17 febr 2021
Margaretha Jonsson. vice ordf
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Revidering av Kommunens Pensionärsråd (Dnr KS2021/0465-1)
Sammanfattning
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
När nuvarande mandatperiod inleddes placerades pensionärsrådet direkt under
kommunfullmäktige. Reglementet har därför reviderats för att bättre överensstämma med den
nya strukturen. Revideringar i reglementet innefattar korrigering av begrepp; kommunfullmäktige
i stället för kommunstyrelsen, samt förändring av antal representanter från politiken och antal
medlemmar i föreningar som får delta i rådet. Utöver detta har även mindre språkliga
korrigeringar gjorts.
Upprättat förslag till revidering av Kommunens Pensionärsråd föreslås antas.
Bakgrund
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunens pensionärsråd (KPR) har flyttats från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige,
och därmed också från Utskottet för Trygghet och Stöd till Beredningen för Trygghet och
stöd. Representanterna i KPR har lämnat förslag på ändringar i reglementet för att reglementet
ska följa den nya organisationsstrukturen för rådet.
Bedömning
Reglementet har reviderats för att bättre överensstämma med den nya organisationsstrukturen,
som innebär att Kommunens Pensionärsråd numera är placerad under kommunfullmäktige,
och Beredningen för Trygghet och stöd. Revideringar i reglementet innefattar korrigering av
begrepp; kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen, samt förändring av antal representanter
från politiken och antal medlemmar i föreningar som får delta i rådet. Utöver detta har även
mindre språkliga korrigeringar gjorts.
Bedömningen är att upprättat förslag till revideringar kan antas.
Juridisk bedömning
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset· 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(2)
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
Upprättat förslag till revidering av reglemente antas.
Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:
Nämndsekreterare

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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REGLEMENTE FÖR KUNGÄLVS KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD
1. Syfte
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig dialog mellan pensionärernas
organisationer och kommunen å den andra sidan.

2. Mål och arbetsuppgifter
Pensionärsorganisationerna i rådet ges möjlighet att vara remissorgan till kommunfullmäktiges beredningar i
frågor som gäller samhällsplanering, boende, vård och service till pensionärer och i de frågor som direkt
påverkar målgruppens speciella förutsättningar.
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning.
Rådets intresseområde samt reglemente ska vara väl känt inom äldreomsorgen (både privat och kommunal)
samt den samhällsplanering som berör målgruppen.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för pensionärsperspektiv i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och möjlighet till god livskvalitet.

3. Sammansättning av pensionärsrådet
Pensionärsrådets mandattid skall sammanfalla med kommunala nämnders mandattid

Politiska ledamöter (5)
Representanter till rådet utses enligt följande:
-

Kommunfullmäktige utser tre representanter från
berördaberedningar
Kommunstyrelsen utser två representanter

Kommunfullmäktige utser ordförande i pensionärsrådet.

Representation i pensionärsrådet
Pensionärsföreningar med fler än 100 medlemmar får en (1) representant i rådet. Föreningar med fler än 300
medlemmar får två (2) representanter. Till varje ordinarie ledamot skall en ersättare utses som deltar när
ordinarie representant är frånvarande.

Pensionärsföreningarna utser sina representanter i rådet och respektive politiska organ utser sina. Rådet
får i särskilda frågor adjungera personer från organisationer, styrelser, nämnder och förvaltningar.

Tjänstemän
Sektorchef eller annan tjänsteman som sektorchef utser, deltar vid behov
som föredragande.

4. Organisation och arbetsformer
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige som utser ordförande.Pensionärsorganisationerna
utser vice ordförande samt inom sig övriga funktionärer.
Rådet skall ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår dagordning/kallelse för rådetsmöten.
Beredningsgruppen består av rådets ordförande samt en medlem från vardera Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där en av dessa utsetts som viceordförande, samt sekreteraren i
rådet.
Rådet sammanträder fyra - 5 gånger per år. Datum för rådets sammanträdesdagar fastställs vid rådets sista
sammanträde för nästkommande år. Om det föreligger skäl för det, får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. Extra sammanträde hålls om rådets ordförande och
beredningsgrupp anser att det behövs
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehållauppgifter
om tid och plats för sammanträdet samt föredragningslistan. Kallelsen skall skickas till alla ledamöter och ersättare
senast en vecka före sammanträdesdagen.
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll, som justeras av ordförande och en av pensionärsrepresentantema
utsedd justeringsman. I protokollet ska redovisas rådets ställningstaganden och initiativ, liksom de
avvikande meningar som kan ha framkommit vidrådets behandling av visst ärende. Ledamot äger rätt att få
sin särskilda (avvikande) mening antecknad till protokollet. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och de
nämnder och förvaltningar som berörs i frågor som hanterats av rådet.
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde träder vice
ordförande in som ordförande. Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
kommunfullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

5. Ersättning till förtroendevalda
Kommunalt arvode enligt reglemente rörande ersättningar till kommunalt förtroendevalda utgår inte tillrepresentanter
från organisationen i brukarråden (KF2012-03-22 p.54).
Kommunen ställer resurser och lokal till rådets förfogande för administration samt omkostnader för att
kunna genomföra verksamheten.

6. Förändringar i reglementet
Pensionärsrådet har rätt att hos beredningen för Trygghet och Stöd framlägga förslag till ändringar och
kompletteringar i detta reglemente. Ändringar i reglementet beslutas av kommunfullmäktige.
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1. Syfte

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig dialog mellan
pensionärernas organisationer och kommunen å den andra sidan.

2. Mål och viljeinriktning

Pensionärsorganisationerna i rådet ges möjlighet att vara remissorgan till kommunfullmäktiges
beredningar i frågor som gäller samhällsplanering, boende, vård och service till pensionärer och i
de frågor som direkt påverkar målgruppens speciella förutsättningar.
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter i ett så tidigt
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning.
Rådets intresseområde samt reglemente ska vara väl känt inom äldreomsorgen (både privat och
kommunal) samt den samhällsplanering som berör målgruppen.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för pensionärsperspektiv i
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
det serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och möjlighet till god livskvalitet.

3. Sammansättning av pensionärsrådet

Pensionärsrådets mandattid skall sammanfalla med kommunala nämnders mandattid
Politiska ledamöter (5)
Representanter till rådet utses enligt följande:
-

Kommunfullmäktige utser tre
representanter från berörda beredningar
Kommunstyrelsen utser två representanter

Kommunfullmäktige utser ordförande i pensionärsrådet.
Representation i pensionärsrådet
Pensionärsföreningar med fler än 100 medlemmar får en (1) representant i rådet. Föreningar
med fler än 300 medlemmar får två (2) representanter. Till varje ordinarie ledamot skall en
ersättare utses som deltar när ordinarie representant är frånvarande. Pensionärsföreningarna
utser sina representanter i rådet och respektive politiska organ utser sina. Rådet får i särskilda
frågor adjungera personer från organisationer, styrelser, nämnder och förvaltningar.
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4. Tjänstemän
Sektorchef eller annan tjänsteman som sektorchef utser, deltar vid behov som föredragande.
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige som utser ordförande.
Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande samt inom sig övriga funktionärer.
Rådet skall ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår
dagordning/kallelse för rådets möten. Beredningsgruppen består av rådets
ordförande samt en medlem från vardera Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där en av dessa utsetts som
viceordförande, samt sekreteraren i rådet.
Rådet sammanträder 4 - 5 gånger per år. Datum för rådets sammanträdesdagar
fastställs vid rådets sista sammanträde för nästkommande år. Om det föreligger skäl
för det, får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller
platsen för sammanträdet. Extra sammanträde hålls om rådets ordförande och
beredningsgrupp anser att det behövs.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara
skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt
föredragningslistan. Kallelsen skall skickas till alla ledamöter och ersättare senast en
vecka före sammanträdesdagen.
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll, som justeras av ordförande och en av
pensionärsrepresentantema utsedd justeringsman. I protokollet ska redovisas rådets
ställningstaganden och initiativ, liksom de avvikande meningar som kan ha framkommit
vidrådets behandling av visst ärende. Ledamot äger rätt att få sin särskilda (avvikande)
mening antecknad till protokollet. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och de
nämnder och förvaltningar som berörs i frågor som hanterats av rådet.
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde träder vice ordförande in som ordförande. Om ordföranden är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
kommunfullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

5. Ersättning till förtroendevalda
Kommunalt arvode enligt reglemente rörande ersättningar till kommunalt
förtroendevalda utgår inte till representanter från organisationen i brukarråden (KF2012-

03-22 p.54).

Kommunen ställer resurser och lokal till rådets förfogande för administration
samt omkostnader för att kunna genomföra verksamheten.
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6. Förändringar i reglementet
Pensionärsrådet har rätt att hos beredningen för Trygghet och Stöd framlägga förslag
till ändringar och kompletteringar i detta reglemente. Ändringar i reglementet beslutas
av kommunfullmäktige.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anneli Thronsen
Hanna Settergren
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Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ
i matbespisningen i skola och förskola (Dnr KS2020/1584-3)
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående att använda växtbaserad kost som
alternativ normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en
mer klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt
Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att
minska animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska växtbaserade dagar i skola
och förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal
specialkoster kan minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken
innehåller mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och
Näring och Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta
kommer att kräva utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider.
Vänsterpartiet anser att en ökad kostnad för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på
de fördelar de ser i klimateffekt och begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.
Vänsterpartiet vill att:
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost
alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska
utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och att
2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning
för att minska kommunens klimatavtryck.
Tanken med motionen är att vi alla behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider.
Måltidsservice har redan ett pågående arbete med implementering och utveckling av hållbara
måltider och gröna köket.
Strategin är att hålla balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan,
utvecklingen mot att öka växtbaserade måltider och fortsatt ha budget i balans.
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.
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Juridisk bedömning
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolmåltider vara kostnadsfria och näringsriktiga.
Måltidsservice arbetar utifrån lagstiftning, Agenda 2030 (hållbar konsumtion och produktion,
ett av flera mål), SLV:s rekommendationer, kommunens kostpolicy, kommunala riktlinjer och
kommunens miljömål.
Bakgrund
Vänsterpartiet inkommer med motion angående att använda växtbaserad kost som alternativ
normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en mer
klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt
Naturskyddsföreningen. Man vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att minska
animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska dagar i skola och förskola för att på
så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal specialkoster kan
minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken innehåller
mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och Näring och
Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta kommer att kräva
utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider. V anser att en ökad kostnad
för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på de fördelar de ser i klimateffekt och
begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.
V vill att:
3. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda växtbaserad normalkostalternativ till alla
måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska utgå från vetenskapligt
grundade riktlinjer från till exempel Livsmedelsverket och att
4. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning för att
minska kommunens klimatavtryck.

Motionen berör hur vi arbetar i enlighet med kommunens kostpolicy, Livsmedelsverkets Bra
mat i skolan/förskolan samt Kost och Närings nationella rekommendationer men även beslut
som Måltidsservice i samråd med sektor Bildning och Lärande tagit vad gäller hållbara
måltidslösningar som till exempel matsvinn. Utvecklingsområden utifrån Agenda 2030 är att
arbeta mer med målet klimatsmarta måltider och introducera gröna köket i större skala.
Verksamhetens bedömning
Avsikten med motionen är att vi alla på sikt behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider.
Måltidsservice har redan påbörjat detta arbete genom att:
1. Vi har idag alltid en till två kött- och fiskfria dagar per vecka på matsedeln till skola och
förskola.
2. Måltidsservice har påbörjat införandet av flervalsmodellen som innebär att det varje dag
serveras ett växtbaserat alternativ i alla skolor. Detta alternativ varieras mellan lakto-ovovegetariskt (vegetariskt samt mjölk- och äggprodukter) och ibland ”hel-vegetariskt” vilket
innebär veganska måltider utan mjölk- och äggprodukter.
3. Laktosreducerade (mindre än 2 g laktos/portion) måltider har införts i vårt basutbud på
samtliga skolor och förskolor vilket har minskat antalet specialkoster.
4. Med hjälp av valmöjligheten i flervalsmodellen kommer antalet specialkoster ytterligare
kunna minskas.
Att införa mer veganska måltider i skola förskola ger ytterligare frågeställningar:
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1. Användandet av näringsberikade produkter för att ersätta bl.a mjölk och säkerställa
näringsinnehållet medför stora ökade kostnader för livsmedel
2. Små barn under 3 år rekommenderas inte serveras vegankost då godkända kosttillskott
saknas enligt Kost och Närings nationella rekommendationer
3. Tillämpningsanvisning nöt och mandelförbud i skola/förskolas lokaler försvårar arbetet
med att säkerställa näringsriktiga måltider enligt skollagen då nötter och mandel är en
näringsriktig och viktig ingrediens i en vegansk kost utan mjölk och ägg.
4. Vi ser en ökad risk att barnen inte uppskattar maten och inte äter i samma utsträckning
som förut. Detta baseras på de reaktioner vi redan fått (ökad oro från föräldrar och
pedagoger) kring de lakto-ovo-vegetariska måltider som införts.
5. Vi ser en risk för ökat matsvinn (tallrikssvinn).
6. Barnen som inte äter tillräckligt under dagen har svårt att tillgodogöra sig sin undervisning
på ett bra sätt.
7. Utbildning för våra kocktjänster och måltidsbiträden är ett krav som vi ställer vid
anställning. Utöver det arbetar vi kontinuerligt med utbildning, både internt och externt. Vi
ser ett ökat behov av utbildning för både egen personal och skola/förskolas pedagoger
omkring växtbaserade måltider och veganska måltider, vilket medför ökade kostnader.
8. Enligt rekommendationerna från Kost och näring ska vegankost fortsatt klassas som
anpassad måltid/specialkost som man kan få efter inlämnande av intyg från
vårdnadshavare/myndig elev då vi är skyldiga att upplysa om att kosten inte är fullvärdig
då näringsriktigheten inte kan garanteras.
Förvaltningen ser inget behov av att ta fram en särskild plan för införande av fler växtbaserade
måltider då implementering av flervalsmodellen pågår inom skolan där ett lakto-ovovegetariskt och ibland veganskt alternativ dagligen erbjuds. Det är av största vikt att hålla
balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan och utvecklingen mot att öka
andel växtbaserade livsmedel i måltiderna.
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömningen är att samhälle och utveckling och bildning och lärande genom vårt
gemensamma arbete ska ge barnen goda förutsättningar för livslångt lärande.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utifrån Agenda 2030 (mål nr12) Hållbar konsumtion och produktion är målet att halvera det
globala matsvinnet per person i butik- och konsumentled och även minska matsvinnet längs
hela livsmedelskedjan även förlusterna efter skörd.
Ett utökat samarbete kring matsvinn på lokal nivå möter hållbarhetsmålen i Agenda 2030,
vilket förvaltningen ser som ett prioriterat område att arbeta vidare med på varje enskild skola i
samverkan med rektorer, pedagoger och elever lokalt.
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Genom vårt arbete med klimatsmarta måltider och gröna köket genereras idag och framöver
goda förutsättningar för ett lärande kring hållbarhet för barnen/eleverna i skola och förskola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens kostpolicy utgör grund för vårt uppdrag. Målet i kostpolicyn är att ”Måltiderna
inom kommunens verksamheter ska vara goda, näringsriktiga och säkra samt bidra till en
hållbar utveckling. Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar
och krav samt bidra till matgästernas hälsa och välbefinnande”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Grupper som berörs är barn och elever i skola/förskola samt pedagoger.
Vårt pågående arbete runt hållbara måltider och gröna köket möter nationella mål i Agenda
2030 såväl som strategiska mål som livslångt lärande för barn och elever i skola/förskola.
Vi ser en ökad risk att barnen inte uppskattar maten och inte äter i samma utsträckning som
förut. Detta baseras på de reaktioner vi redan fått (ökad oro från föräldrar och pedagoger)
kring de lakto-ovo-vegetariska måltider som införts. Det kan innebära att barnen som inte äter
tillräckligt under dagen har svårt att tillgodogöra sig sin undervisning på ett bra sätt och det
kan då bli svårt för pedagoger att nå sina mål gällande lärande.
Genom en långsiktig implementering av gröna måltider kan vi även på ett klokt sätt få med oss
barn, föräldrar och pedagoger i arbetet vilket gynnar både klimat och lärande på sikt. Genom
lokala arbeten på skolorna/förskolorna med exempelvis matråd involveras barn, elever och
personal i utvecklingsarbetet och ges möjlighet till dialog och delaktighet kring ett minskat
klimatavtryck.
Vi ser en risk för att ett tvingande införande av vegankoster kan resultera i minskat ätande
bland barn och elever samt ett ökat matsvinn (tallrikssvinn), vilket kommer påverka ekonomin
för både kommunen och medborgare samt klimatet på negativt sätt.

Ekonomisk bedömning
Finansiering av utökad andel växtbaserade måltider sker inom befintlig budgetram. Då finns
således ej behov av ytterligare bedömning från ekonom eller ekonomichef.
Användandet av näringsberikade specialprodukter för att ersätta bland annat mjölk och
säkerställa näringsinnehållet i vegankost medför stora ökade kostnader för livsmedel som
ibland blir ännu dyrare på grund av att de inte finns upphandlade. Det är viktigt att köpa in
livsmedel som är upphandlade och följa avtalet.
Ett ökat matsvinn betyder att mat som köps in inte hamnar i barnen magar utan slängs, en
kostnad som inte nyttjas.
Det finns ingen särredovisning av nyckeltal kring veganska rätter i Kolada utan den jämförelse
som kan göras är kostnad för skolmåltider per elev. Kungälv ligger i förhållande till jämförbara
kommuner (grundskola F-9) lägre.
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Motion om växtbaserad kost som normalkost alternativ i
matbespisningen i skola och förskola
I dessa klimatmedvetna tider finns det många argument för att övergå till en mer
klimatmedveten kost som innehåller mer vegetabilier än vad som idag är normen (se t.ex.
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa/vegopepp). Vi tycker att
detta är en av huvudanledningarna till att skolan och förskolan i Kungälvs kommun bör
övergå till en allt mer växtbaserad kost i matbespisningen, och erbjuda ett helt växtbaserat
normalkost alternativ vid varje måltid. Vi vill också att Kungälvs kommun aktivt arbetar för att
minska animalie konsumtionen genom att införa fler helvegetariska dagar i skola och
förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck.
Enligt rapporter från branschorganisationen Kost & Näring ökar de individuella önskemålen
och kraven på individuell anpassning av maten i förskola och skola på ett oroande sätt.
Antalet specialkost måltider ökar och kräver allt mer resurser i anspråk. Detta växande
problem skulle, med enkelhet, kunna åtgärdas genom att alltid ha ett helt växtbaserat
alternativ som normalkost alternativ. Dä skulle t.ex. alla med allergi- och/eller intolerans mot
t.ex. kött, fisk, skaldjur, mjölk, ägg och laktos ha ett fullgott alternativ samt även de som av
andra skäl undviker t.ex. fläsk och skaldjur. Idag är inte en helt växtbaserad kost ett valbart
alternativ utan det krävs intyg för att i undantagsfall bli beviljad det i skolan i Kungälvs
kommun. Detta utgör ett hinder för de som vill göra ett aktivt val för en mer klimatvänlig kost
och ett etiskt val för att minska sin animaliekonsumtion.
Idag är det inga problem att servera en fullvärdig växtbaserad kost. Branchorganisationen Kost
& Hälsa (https://www.kostochnaring.se/vart-arbete/forskola-skola/specialkost-anp-maltider/)
såväl som Livsmedelsverket (handledningen “Bra måltider i skolan”) rekommenderar mer
växtbaserad mat i skolan och har goda råd för hur det ska gå till. Självklart kräver det, precis
som med en köttbaserad kost, goda kunskaper i näringslära och det kommer kräva
fortbildningsinsatser för de tjänstepersoner som arbetar med måltidsservice, men vi anser
att den kostnaden är mer än väl berättigad med tanke på de fördelar vi ser i klimateffekt och
begränsning av specialkost alternativ i skolan och förskolan m.m.
Vi Vill att:
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost
alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi.
Planen ska utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och
att
2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans
matbespisning för att minska kommunens klimatavtryck.

Vänsterpartiet Kungälv
Erik Andreasson

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Hübinette
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Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247-33)
Sammanfattning
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Juridisk bedömning
Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. Ett
mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att
annans mark får tas i anspråk för detta.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5, vilken lyder:
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b.göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås,
c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Bakgrund
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Det skydd som finns idag för Lysegårdens vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården 14 FS 1992:7, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohusläns beslut den 17 mars 1992, Dnr 2470-22780-91.
Lysegårdens vattentäkt ligger i Valleråns dalgång, som ligger som en sidodal till Götaälvdalen
på dess västra sida, ca 10 km norr om Kungälvs tätort.
Lysegårdens vattentäkt togs i allmän drift 1975 och utnyttjade ursprungligen den naturliga
grundvattentillgången på platsen. Anläggningen byggdes ut under 1980-talet med infiltration av
ytvatten för att förstärka den naturliga grundvattentillgången. Som ytvattentäkt utnyttjas
Kvarndammen i Lysegårdsbäcken med Drypesjön cirka 3 km norr ut som huvudmagasin.
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Innan vattnet når Kvarndammen så passerar det även genom Duvesjön. Kvarndammen och
infiltrationsdammen ägs av privata aktörer, som därmed ansvarar för skötsel och drift av detta
första steg i produktionen.
Föreliggande förslag till nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter har i ett tidigt
skede kommunicerats med länsstyrelsen. Under hösten 2020 genomfördes också en
informationsinsats då förslaget till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter skickades
ut till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Efter detta utskick har både området
och föreskrifterna reviderats något utifrån inkomna synpunkter.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Verksamhetens bedömning
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5 som påtalar att kommunerna ska säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Vidare står det i
åtgärdspunkten bland annat att kommunerna särskilt behöver:
 anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås…
Lysegårdens vattentäkts funktion med infiltration av ytvatten gör att det finns behov av ett
större vattenskyddsområde än det befintliga från 1992. Det nya skyddsområdet behöver
omfatta både grundvatten och ytvatten. De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan
miljöbalken kom och dessa föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt
nuvarande miljölagstiftning.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling.
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Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 201604-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter
som används för kommunal vattenförsörjning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är till
nytta för alla samhällsgrupper.
Ekonomisk bedömning
De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt rör sig i första hand om
nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar.
Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om föreskrifter
för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning
inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller innehavare av särskild
rätt till fastighet (31 kap. 3 §).
Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt
försvåras (31 kap. 5 §).
Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om
vattenskyddsområdet.
Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet med
att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. Bakgrunden till
at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § andra stycket som
anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i vars intresse beslutet
fattas också betala ersättning.
I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.
Verksamheten har låtit utreda hur situationen kan tänkas bli beträffande ersättningsfrågan vid
inrättande av föreliggande förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.
(Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 2021). Generellt kan sägas att det utvidgade
området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och skyddsföreskrifter som redan
idag inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett överlag skyddsvärt
område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan medför högre grad
av aktsamhet. I nuläget synes det vara en begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara
så pass berörda att de tar upp frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det
kunna bli begränsad.
Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på
fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående
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markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar.
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

Hans Liljered
Enhetschef VA-Drift

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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sten-ove.dahllof@kungalv.se
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vastragotaland@lansstyrelsen.se
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1

Inledning
På uppdrag av Kungälvs kommun har Sweco upprättat tekniskt underlag med förslag till
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull
för den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör
att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa
skyddet inför framtiden.
Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens vattentäkt i
ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör
det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i
framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område förklaras
som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas 1:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

1.2

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material, delvis
tillhandahållet av Kungälvs kommun. Underlagsmaterialet har främst utgjorts av:
A. Geologiska kartan, skala 1:25 000 (www.sgu.se – kartgenerator)
B. Hydrogeologiska kartan (www.sgu.se – kartgenerator)
C. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.
D. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2005:10
E. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun.
F. Kungälvs vattenförsörjningsplan 2016. Dnr: KS 2013/1902-21
G. Dom, VA13/70, Vänersborgs tingsrätt, 1984-09-11.

1

Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.
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H. Principförslag till utnyttjande av vattentäkten, LYSEGÅRDEN, Kungälvs kommun,
VIAK AB, Nr: 34.1632, 1973-05-22
I.

Besiktning av och diskussion om Kungälvs kommuns vattenförsörjning den 7-8 juni
2004. Wahren Konsulter 2004-06-16

J. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Göta älv. www.gavso.se
K. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning –
Beskrivning av Lysegårdens VV, EK-4.1, 2014-01-01
L. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning –
Driftinstruktioner, EK-4.2, 2014-01-01
M. Lysegårdens vattentäkt – Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco,
1312025000
N. Lysegårdens grus- och bergtäkt, Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och
teknisk beskrivning till underlag för prövning av verksamheten på fastigheterna
Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun, Geologkonsult, april 2014
O. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av preliminära resultat av
refraktionsseismiska mätningar utförda i oktober 2012. Norconsult, 2012-10-26
P. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av provborrningar utförda i
januari 2013. Norconsult, 2013-02-27
Q. Fördjupad miljöundersökning vid f.d. pumpö. Stenhållt 1:17, 2014-02-12, Miljökontroll
2014-02-19
R. Undersökning av jordlagerföljd Lysegården Sand och Trä AB, Kungälv kommun,
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. Tellstedt i Göteborg AB. Uppdrags nr:
114-024. 2014-02-19
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1.3

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
föreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt
underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna.
Skälen är bland andra. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination
av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att
detaljeringsgraden enligt de allmänna råden är avpassad för att avgränsa
vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala.

1.4

Orienteringskarta

Figur 1: Orienteringskarta med läge för Lysegården. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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2

Lysegårdens vattentäkt

2.1

Anläggningens utformning
Lysegården är en grundvattentäkt med konstgjord infiltration av ytvatten. Ytvattnet tas
från Kvarndammen och pumpas sedan till en infiltrationsdamm.

Figur 2. Infiltrationsdammen vid Lysegården.

Vattnet tas ur två brunnar, anlagda 1974 respektive 1980. Grundvattnet som tas ut består
till största delen av infiltrerat vatten men även från det naturliga grundvattenmagasinet.

2.2

Försörjningsområde
Lysegårdens vattentäkt försörjer Kungälvs kommun med dricksvatten tillsammans med
Göta älv som ytvattentäkt, Dösebacka vattentäkt (Göta älv) och Marstrands vattentäkt på
Koön.

2.3

Vattenförbrukning
Lysegården vattenverk producerar ca 800 000 m3/år2 och det tillståndsgivna årliga uttaget
är 1 300 000 m3. Uttaget måste dock regleras vid tillfällen då Valleråns nivåer som
regleras i vattendomen måste bibehållas.

2

Kungälv kommun, EK-4.2, 2014
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2.4

Reservvattentäkt
Reservvattenförsörjning för Lysegården saknas. Arbete med Kungälvs framtida
reservvattenförsörjning pågår.

2.5

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet
och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för
att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Lysegårdens vattentäkt
ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas
allmänna vattentäkter där reservalternativ saknas.
Enligt Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan utgör grundvattenförekomsten
Lysegården en viktig resurs i regionen. Vattenresursen är även bedömd att vara av
mellankommunal betydelse, baserat på konstgjord infiltration.
I Kungälvs vattenförsörjningsplan3 påtalas också värdet av de befintliga vattentäkterna
och deras betydelse både idag och i framtiden.

2.6

VISS
I VISS benämns aktuellt grundvattenmagasin i jordlager Diseröd norra. Förekomsten har
god kemisk och kvantitativ status4. Uttagsmöjligheterna i vattenförekomsten är goda, som
mest 5-25 l/s.

2.7

Ägandeförhållanden
Vattenverket och uttagsbrunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Råvattenintaget
(Kvarndammen) och infiltrationsanläggning ligger på fastigheten Lysegården 1:1.,
Diseröd. Fastigheterna ägs av privatpersoner.

2.8

Vattendom
Den senaste vattendomen är från 1989, Mål nr DVA 22-85, och inkluderar ett antal villkor
på grund av tidigare sättningar till följd av uttaget. Vattendomen medger ett
grundvattenuttag på 40 l/s. Tillfälligtvis får 60 l/s tas ut men högst 45 l/s under tre på
varandra följande månader. Uttaget ur Kvarndammen får inte medföra en vattenföring på
under 15 l/s i Vallerån.
Grundvattennivåerna kontrolleras minst två gånger per vecka då lägsta nivåer för
grundvattnet finns villkorat i domen.
3
4

Kungälvs kommun, 2016
Länsstyrelsen, Vatteninformation Sverige, 2019-10-18
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning och markanvändning
Valleråns dalgång är en sidodal på Götaälvdalens västra sida, ca 10 km norr om Kungälv.
Valleråns dalgång är naturreservat. Dalgången avgränsas mot Svartedalens
skogsområde i norr av en hög bergsbrant. Bergsbranten är en synlig del av den större
förkastningsbrant som sträcker sig från Kareby i väster och upp över Skepplanda i öster.
Markanvändningen i området domineras av Lysegårdens golfbana och av en före detta
materialtäkt (berg och grus). Mot öster och Göta älvs dalgång dominerar åkerlandskap.
Ytvattendelen utgörs av Drypesjöns avrinningsområde och består huvudsakligen av
skogsmark och våtmark samt ett antal mindre sjöar och vattendrag. Kring Duvesjön finns
samlad bebyggelse.

3.2

Geologi
Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt –
Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000
Berggrunden i området vid Vallerån genomkorsas av ett flertal sprickzoner varav den helt
dominerande är den ost-västliga förkastningen som är dalens ursprung och som går att
följa från Kareby i väster och förbi Skepplanda i öster. Spricksystem i NO-SV riktning och
NNV-SSO riktning finns också. Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av gnejsiga
och ställvis skiffriga sura intrusivbergarter (till exempel granit) som ställvis är porfyriska
eller ögonförande.
Den förkastningsbrant som utgör grunden för dalgången är påtagligt djup och flera
borrningar med registrerade jorddjup på 50-60 meter är utförda5. Berget går dock även i
dagen på ett par ställen centralt i dalgången vilket visar att den djupa delen av
förkastningen inte är lika bred som dalgången, utan uppskattningsvis i storleksordningen
200 meter i dalens västra delar mellan Lysegården och Bräcke. Möjligen kan två
parallella förkastningar utgöra dalens bas men detta är inte belagt genom borrningar eller
andra undersökningar. I dalgångens djupare delar längs norra sidan finns sand och
grusavlagringar avsatta i förkastningszonen med en mäktighet om minst 30 meter, och
som överlagras av 25-30 meter finkorniga sediment i form av silt och lera. I höjd med
Bräcke finns en större randbildning som topografiskt utgör dalens inre begränsning. Även
här var jorddjupen ställvis betydande och ställvis större än 70 meter. I randbildningen har
dock sedan lång tid grustäktsverksamhet bedrivits och idag största kända mäktighet är
cirka 50 meter.
Mot Göta älv är dalgången bred för mot väster smalna av i höjd med Lid i norr och
Lindebacken i söder.
I dalens södra del i området vid Lindebacken och Lysegården finns ett högre bergparti
och i anslutning till detta återfinns morän i markytan.
5

Sweco, 2015
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Figur 3: Jordartsfördelning vid Lysegården. ©SGU 2015
Faktaruta: Geologiska termer
Berggrunden i Sverige utgörs av olika bergarter vilka har olika bildningssätt och därför olika uppbyggnad.
Granitoida bergarter har bildats genom att magmor har stelnat på stort djup i jordskorpan. Dessa bergarter
har från början varit medelkorniga eller grovkorniga och haft en massformig struktur. Både kornstorlek och
struktur har modifierats vid senare deformationer. Beroende på mineralsammansättning kan dessa vara
sura till intermediära.
Förgnejsade bergarter har bildats genom omvandling av granitoida eller sedimentära bergarter under högt
tryck och hög temperatur.
Isälvssediment har transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från inlandsisen. Isälvssediment
utgörs av grovt material som grus och sand. Materialsammansättningen kan variera.
Lera är en finkornig jordart med så små partiklar att man inte kan känna de enskilda kornen eller urskilja
dem med blotta ögat. Lera har en mycket stor förmåga att behålla vatten varför vattenströmning genom lera
sker mycket långsamt. Glacial lera är avsatt i ishavet i samband med inlandsisens avsmältning och
postglacial lera är avsatt i havet långt efter det att isen har lämnat området.
Sand är en jordart som utgörs av material som är större än silt, men mindre än grus. Man kan både känna
och se de enskilda kornen. Sand släpper lätt igenom vatten.
Morän är en osorterad jordart som avsatts av inlandsisen. Den består av en blandning av alla kornstorlekar
från små lerpartiklar till stora block. Moränen täcker 3/4 av Sveriges yta är den vanligaste jordarten i
Sverige.
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3.3

Hydrogeologi
Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt –
Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000
Valleråns dalgång är i huvudsak fylld med mäktiga lager lersediment som i princip sluter
an mot omgivande bergssidor och höjder. Dalgången bedöms ha en markerad djupränna
i anslutning till förkastningsbranten i norr. I djuprännan under dalgångens ytliga lerlager
finns starkt vattenförande sand och gruslager avsatta. Utbredningen utanför
förkastningens norra och djupare delar är inte helt känd, men åtminstone ställvis finns
isälvsmaterial avsatt ända ut mot omgivande berg och moränområden.
De finkorniga och relativt täta jordlagren som överlagrar de vattenförande sand- och
grundavlagringarna i kombination med omgivande höjdområden där infiltration sker
medför att grundvattennivån i dalgången under ostörda förhållanden är artesisk. När
Lysegårdens vattentäkt anlades i slutet av 1960-talet så sänktes dock grundvattennivån i
större delen av dalgången kraftigt, med sinande brunnar och sättningar som följd. I början
av 1980-talet anlades en infiltration vid vattentäkten genom att ca 2-3 meter (uppgifter om
ca 5 m finns) lera grävdes bort i anslutning till bergssidan och ersattes med sand från den
närbelägna grustäkten. Sedan infiltrationen påbörjades med storleksordningen samma
vattenmängd som tas ut ur vattentäkten så balanserar infiltrationen i stort sett
grundvattenuttaget och grundvattenytan i dalgången hålls uppe i närheten av de nivåer
som gällde före vattentäktens etablering. På grund av de goda hydrauliska egenskaperna
i marken blir avsänkningstratten runt vattentäkten mycket flack och påverkansområdet
från vattentäkten mycket stort.
Grundvattentransporten till vattentäkten sker i huvudsak i dalens längdriktning från väster
mot öster, dels på grund av grundvattnets naturliga strömningsmönster, men givetvis
också på grund av pågående infiltration vid vattentäkten. Hur långt västerut
tillrinningsområdet sträcker sig är i dagsläget inte helt klarlagt eftersom det i området
nordväst om Bräcke saknas borrningar ner till de djupare delarna av förkastningen som
kan förväntas finnas även där. Det har inte heller påträffats uppgifter om andra former av
undersökningar i det området som visar utbredningen av de vattenförande lagren i
anslutning till området norr om Bräcke. Ytvattenavrinningen och troligen den ytliga
grundvattenavrinningen väster om vägen Bräcke-Slätten sker dock mot Romesjön
västerut. I den mäktiga randbildningen som tidigare var grustäkt förekommer flera olika
grundvattennivåer på grund av att det finns täta skikt inlagrade i marken. Kunskapen om
grundvattenförhållandena som helhet i randbildningen är starkt begränsad eftersom
hydrogeologiska undersökningar inte utförts.
En inte obetydlig del av tillrinningen bedöms också ske från omgivande dalsidor mot
centrala delar av dalen av nederbörd som infiltreras utmed bergskanterna, samt från
östra delen av Valleråns dalgång av grundvatten som nybildats där. Även i östra delen av
dalen är antalet observationspunkter ner till djupare delen av akviferen starkt begränsat
beroende på de stora jorddjupen.
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Vid provpumpningar 1981 observerades att grundvattennivåerna i dalgången öster om
vattentäkten indikerade att tillströmning till vattentäkten skedde ända från området vid
Västra Valler knappt 2 km från vattentäkten. Uppgifter talar för att även tidigare artesiska
rör vid Broan drygt 2 km öster om vattentäkten slutat att rinna i samband med att
vattentäkten anlades. Hur strömningsförhållandena ser ut idag är inte känt i detalj men
sannolikt balanserar infiltrationen uttaget relativt väl så att tillrinningen från öster är
avsevärt mindre idag än 1981. Generellt är kunskapen om påverkansområdet österut i de
djupare delarna av förkastningszonen okända eftersom borrningar och grundvattenrör
saknas.

3.4

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet bedrivs eller tidigare
bedrivits är sårbara eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och
avståndet till grundvattenytan därmed är litet.
Hela området vid Lysegården täcks av genomsläppliga material och betecknas därför
som sårbart eftersom grundvattenmagasinet är öppet och skyddande lager saknas. Inom
det före detta grustäktsområdet är sårbarheten för grundvattenförorening ännu större, då
inte ens ytliga skydd i form av växlighet finns.

3.5

Vattenkvalitet
Sedan 1999 har manganhalterna i utgående vatten visat en tydligt uppåtgående trend,
från 0,02 till 0,07 mg/l. Försök har därför genomförts med recirkulering av vattnet i
lågreservoarer genom manganfilter. Försöken har varit lyckade och installation av
vattenreningsåtgärder har genomförts.
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4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, till exempel för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Aktuella planbestämmelser

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun
Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010 tillsammans
med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark och vattenanvändningskarta
och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19.
Översiktsplanen återspeglar bland annat. kommunens visioner för framtida va-arbete, och
nämner att en tydlig och långsiktig plan behövs för kommunen tillsammans med
uppföljning av vatten- och avloppslösningar6.
4.1.2 Detaljplaner
Området norr om vattentäkten, Lysegården Slätten 1:3 m fl. – Romelanda, är
detaljplanelagt för utökad bostadsbebyggelse. Detaljplanen för området som ligger vid
Duvesjön vann laga kraft 2004.
4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser
Inom Kungälvs kommun gäller Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön som antogs 2019-11-07. Föreskrifterna behandlar enskilda avloppsanläggningar,
djurhållning, gödselspridning, värmepumpar med mera.7
4.1.4 Naturvärden
Lysegårdens vattentäkt och infiltrationsdamm ligger precis utanför gränsen till
Lysegårdens naturreservat. Reservatet har en area av ungefär 29 hektar och sträcker sig
mellan Varpedalen och Örnekulans sydsluttning längs Valleråns dalgång. Här finns
värdefulla vattenmiljöer och varierad skog. Föreskrifter finns för vad allmänheten får göra
i reservatet8. Västkuststiftelsen är naturvårdsförvaltare och området ingår i Natura 2000området: Lysegården och Lysegården (östra).

6

ÖP, 2010
Kungälvs kommun, 2015
8 Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/lanets-naturreservat/kungalv/lysegarden/Pages/index.aspx
7
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5

Inventering av riskkällor i anslutning till Lysegårdens vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering har genomförts inom tillrinningsområdet för Lysegårdens
vattentäkt. Riskkällor inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt beskrivs nedan.

5.2

Riskkällor
Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Försämring av råvatten

o

Övriga riskkällor

De olika riskobjekten beskrivs nedan.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för
bland annat. häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema
nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från
perioder med höga regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar.

o

Ökad olycksfrekvens, till exempel. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i vattendrag
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5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat. åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt
skydd. Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna
rapport. En särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör
inarbetas i kommunens beredskapsplan.
5.2.3 Vägar och transporter
Mindre vägar finns i vattentäktens närområde, vägar som leder till vattenverket och
vattentäkten. Trafikmängden på dessa vägar bedöms vara liten.
Väg 634 är den största vägen inom bedömt tillrinningsområde. Den har en
fordonsbelastning på cirka 1200 fordon/dygn. Av dessa är ca 80 stycken tunga fordon på
sträckan söder om vattentäkten.
Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är:
o

Olyckor

o

Vägdagvatten

o

Vägsalt

Olyckor
Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs
av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst
olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av
grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar
kan innehålla en stor volym bränsle som kan läcka ut i händelse av en olycka.
Sannolikheten för att en olycka ska inträffa på grusvägarna i anslutning till
grundvattentäkten och infiltrationsdammen är mycket liten.
Väg 634 är en större väg med tunga transporter. Om en olycka sker på väg 634 är risken
stor att Lysegårdens vattentäkt påverkas då en förorening lätt kan ta sig ner till
grundvattnet.
Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, men då vägarna är små
och i direkt anslutning till husen, med låga hastigheter som följd, bedöms sannolikheten
för en olycka som riskerar att skada vattentäkten som liten.
Vägdagvatten
Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta höga
halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten
och PAH (polycykliska kolväten). Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck
och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som
sprids vidare via ytavrinning.
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Vägarna vid brunnarna och täkten anses inte utgöra någon risk på grund av storlek och
att de är grusvägar. Det finns en risk av vägdagvatten från väg 634 tar sig ner i
magasinet.
Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, det finns en risk att
vägdagvatten från dessa tar sig ner i Duvesjön och förorenar infiltrationsvattnet.
Vägsalt
Klorid och natrium från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt.
Vanligtvis sprids något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med
grundvattenflödet.
Det finns en risk för att salt från väg 634 och från vägarna, i anslutning till bebyggelsen
vid Duvesjön, tar sig ner i magasinet.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Skogsbruket innebär en risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels
genom markskador och läckage från de arbetsfordon och mobila tankar som används i
verksamheten.
Skogsbruk förekommer inom tillrinningsområdet. Även småskaligt jordbruk förekommer
men inte i vattentäktens direkta närhet.
De risker som kan förknippas med jord- och skogsbruk är främst:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

o

Bränsletankar

Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står endast för en liten del av
samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med
bekämpningsmedel som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för läckage av näringsämnen.
Bränsletankar
Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en
risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet.
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5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas finns potentiella risker för vattenförorening. Risker
är dels förknippade med boende, dels med olika typer av verksamheter. All hantering av
hälso- och miljöfarliga ämnen som kan leda till spill och olyckor där mark och vatten
förorenas utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga
ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. Samlad
bebyggelse finns främst kring Duvesjön.
De risker som kan förknippas med bebyggelse är:
o

Oljecisterner

o

Hemkemikalier

o

Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel

o

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt

o

Avloppsanläggningar

o

Energianläggningar

o

Upplag av avfall

o

Anläggningsarbeten

Oljecisterner
I samband med uppvärmning av många bostäder hanteras stora mängder olja. Ett
väsentligt riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning.
Hemkemikalier
Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart
då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av
bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en
del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.
Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt
Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt
fordonstvätt med avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och uppställning av
fordon kan innebära risk för läckage av petroleum. Fordonstvätt på medför att utsläpp av
tungmetaller, olja och rengöringskemikalier tillförs dagvattnet och grundvattnet.
Avloppsanläggningar
En viss del av bebyggelsen norr om vattentäkten har gemensamt avlopp, men små
enskilda anläggningar förekommer. Avloppsanläggningar med bristfällig funktion kan
innebära en risk för grundvattenförorening.
Energianläggningar
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Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst borrning samt borrhålet i
sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg skapas mellan
markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av köldbärarvätska bedöms
vara små eftersom denna är biologiskt nedbrytbar.
Upplag av avfall
Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är
allmänt förekommande inom bebyggda områden.
Anläggningsarbeten
Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning med mera. Risker
förknippade med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt
förändring av transportvägar för grundvatten.
Släckvatten
Släckvatten är det vatten som rinner av vid släckningsarbeten vid förekomst av brand.
Vattnet kan innehålla föroreningar beroende på vad som har brunnit. Riskerna med
släckvatten hanteras genom beredskapsplanering i samarbete med Räddningstjänsten.
5.2.6 Övriga riskkällor
Läge för nedanstående riskobjekt redovisas på karta i figur 4. Numreringen hänvisar till
kartan.
1. Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, Sand och Trä AB
Väster om vattentäkten, längs med väg 634, finns företaget Sand och Trä ABs som
bedriver grus- och bergtäktsverksamhet, samt jordframställning.
Företaget har tidigare haft tillstånd att framställa 20 000 ton anläggningsjord per år och
1 200 ton park- och trädgårdsavfall. Företaget har även tidigare bedrivit grus- och
bergtäkt på fastigheten,
Riskerna med detta är dels att det skyddande jordtäcket försvinner, men även att
massorna/avfallet kan vara förorenade. Företaget har sedimenteringsbassänger för
verksamheten, men det finns fortfarande en risk att föroreningar lakas ur och tar sig till
grundvattenmagasinet.
2. Före detta pumpö Stenhålt 1:17
Vid kontoret för Sand och Trä AB har identifierats föroreningar i marken med halter som
överstiger Naturvårdsverkets halter för mindre känslig mark (MKM). En fördjupad
markundersökning gjordes 20149 som konstaterade att föroreningarna består av
diesel/petroleumprodukter från tidigare läckande mätarskåp för dieselpumpar. Spillet
upptäcktes 2010 av Räddningstjänsten. I rapporten från 2014 påstås föroreningen vara
9

Miljökontroll, 2014.
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begränsad med relativt höga halter som berör 5-10 m3 på 2-3 meters djup. Inga åtgärder
föreslogs för sanering då marken nu är hårdgjord och verksamhet förekommer på
platsen.
3. Lysegårdens Golfbana
I direkt anslutning till vattentäkten ligger Lysegårdens Golfklubb med tillhörande golfbana.
I skötsel av golfbanan används både växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, se mer
preciserade risker angående detta ovan i kap 5.2.4. På den del av golfbanan som är
belägen inom det befintliga vattenskyddsområdet används endast biologiska
bekämpningsmedel.
4. Stall
På fastigheten finns ett stall med ett större antal hästar. Risker med verksamheten från
vattentäktsperspektiv är främst hantering av gödsel, och avrinningen med näringsämnen
och patogener, som på sikt kan ta sig ner i magasinet och förorena grundvattnet.

Figur 4: Riskobjekt i anslutning till Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar till text ovan. ©
Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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6

Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet.
Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Lysegårdens vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal vattentäkt för Kungälv
kommun.

6.2

Riskanalys
En riskanalys har genomförts för Lysegården vattentäkt (se Bilaga 3). I riskanalysen
identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en
sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten
negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens
bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar10. Skalorna för sannolikhet
och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och
konsekvensklassen beskriver risken.
Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K)
Metoden följer anvisningarna i handbok om vattenskyddsområden11 om att risker kan
beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ av metod
förespråkas även av Världshälsoorganisationen12 som en viktig del då
Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det
angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för
dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som
genomförts inom ramen för projektet.
För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att
tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens.
Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive
konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad.

6.2.1 Bedömning av sannolikhet
Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar
hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en kombination av ett
antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar inte enbart
sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer enligt kriterier
beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets befintliga nivåer för

Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco.
Naturvårdsverket/Havs- och vattenmyndigheten, Handbok 2010:5
12 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011
10
11
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sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.
Sannolikhet

Kriterier

S1: Liten sannolikhet

Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år.

S2: Medelstor sannolikhet

Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50
åren.

S3: Stor sannolikhet

Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren.

S4: Mycket stor sannolikhet

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

6.2.2 Bedömning av konsekvens
Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De
kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten.
Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och
osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt13:
•

Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas.

•

Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning
göras enligt försiktighetsprincipen.

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är
relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en
olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring
och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i
Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.
Konsekvens

Kriterier

K1: Liten konsekvens

Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga anmärkningar.

K2: Medelstor konsekvens

Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka
dricksvattenkvalitén.

K3: Stor konsekvens

Otjänligt vatten som berör många

K4: Mycket stor konsekvens

Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa.

6.2.3 Beräkning av risknivå
När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras
in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken
är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är
den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att
13

Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007.
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den inte utgör någon risk, det vill säga den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att
poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i
riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte
riskanalysen har i detta sammanhang.
Sannolikhet

Konsekvens
K1
liten

K2
medelstor

K3
stor

K4
mycket stor

S4 – mycket stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

S3 – stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 – medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 – liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

6.2.4 Resultat
Resultatet av riskanalysen redovisas i Bilaga 3. Den sammanvägda risknivån inom
tillrinningsområdet är relativt låg. De största riskerna med avseende på Lysegården
grundvattentäkt bedöms vara:
➢

Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, mottagning av externa
massor i före detta grustäkt, efterbehandling av före detta täktområde.

Uppgifterna om förorenade massor anses vara en stor risk dels för att föroreningar kan ta
sig ner i magasinet men även lakas ur och genom dagvattnet förorena magasinet och
täkten. Verksamheten bedrivs i anslutning till området där berg- och grustäkt bedrivits.
Detta område är mycket sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom
skyddande barriär mot förorening saknas. En stor del av materialet över grundvattenytan
är bortgrävt, vilket medför att föroreningar på markytan snabbt kan nå grundvattnet.
Dessutom saknas ett fullgott vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är
därför viktigt att området skyddas mot olämplig markanvändning.
Bolaget som tidigare bedrivit materialtäkt har i två separata ärenden rörande fastigheten
Sandlid 1:1, till Miljöenheten i Kungälvs kommun, inkommit med anmälan om miljöfarlig
verksamhet som består i att ta emot, sortera, lagra och tvätta totalt 30 000 ton material
från andra grus och bergtäkter. Miljöenheten har i tjänsteskrivelse (Dnr MOBNM-20192510) gjort bedömning att den anmälda verksamheten tillfälligt kan tillåtas inom ett
begränsat område. Detta beslut överklagades av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun,
men länsstyrelsen avslog överklagandena i beslut 2020-10-13. Kommunstyrelsen har nu
överklagat detta beslut och ärendet ligger nu (mars 2021) hos Mark- och miljödomstolen.

➢

Spridning av bekämpningsmedel på golfbanan
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Den potentiella risk golfbanan utgör för vattentäkten är eventuellt regelbunden
användning av bekämpningsmedel och näringsämnen.

7

Riskreducerande åtgärder
Olika typer av riskreducerande åtgärder krävs för ett bra vattenskydd. Vilka åtgärder som
är lämpliga varierar för olika risker och beror på bland annat riskens karaktär och hur
allvarlig den är för vattentäkten. Exempelvis behöver olycksrisker hanteras på annat sätt
än risker associerade med tillexempel kemikaliehantering.
I syfte att uppnå önskad riskminskning för Lysegårdens vattentäkt är vattenskyddsområde
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter bara en del i arbetet. De åtgärdstyper som kan
bidra till riskminskning, och därmed ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter
utgörs främst av följande;
o

Beredskap

o

Detaljerad riskanalys

o

Riktlinjer för planering

o

Tillsyn

o

Fysisk åtgärd

o

Information

Åtgärderna syftar till att minska påverkan från såväl befintliga risker som framtida
potentiella risker för vattentäkten.
I riskinventeringen redovisas potentiella föroreningskällor. En bedömning av dessa har
gjorts och redovisas i föregående kapitel. För var och en av de riskällor som ingår i
riskinventeringen ovan har förslag till åtgärd tagits fram:
Riskkälla

Typ av riskreducerande åtgärd

Vägar och transporter
Olyckor

Beredskapsplan, Skyltning, Kontroll av vägstandard
(fysisk åtgärd)

Vägdagvatten

Skyddsföreskrift, Detaljerad riskanalys, Riktlinjer för
planering, Dagvattendammar (fysisk åtgärd) Tillsyn

Vägsalt

Information

Jord- och skogsbruk
Bekämpningsmedel

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Växtnäringsämnen

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Bränsletankar

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Bebyggelse

20 (37)
RAPPORT
2021-03-14
LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx

Riskkälla

Typ av riskreducerande åtgärd

Oljecisterner

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Hemkemikalier

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn

Parkering och uppställning av fordon
samt fordonstvätt

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn

Avloppsanläggningar

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Energianläggningar

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Upplag av avfall

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Anläggningsarbeten

Skyddsföreskrift. Beredskapsplan. Tillsyn.

Övriga
Jordframställning / Mottagning av
park- och trädgårdsavfall,
mottagning, sortering, tvättning av
grus- och bergmassor

Skyddsföreskrift, Fysiska åtgärder, Tillsyn.

F.d. pumpö (Förorenad mark)

Kontroll och provtagning, Fysiska åtgärder (Sanering)

Golfbana

Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn.

Stall

Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn.

En kort beskrivning av den generella nyttan med respektive åtgärd redovisas i följande
avsnitt. I fortsatt arbete rekommenderas Kungälvs kommun att fördjupa arbetet med de
åtgärder som ligger utanför det administrativa arbetet med vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter.

7.1

Beredskap
En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation
är att ha en fungerande beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ
påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt
beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som
”simulerar” en nödsituation bedöms vara en verksam åtgärd för att upprätthålla
beredskap.
En beredskapsplan ska bara innehålla information och instruktioner som verkligen
behövs i en nödsituation. Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa.
Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information 14:
o

Ansvarsfördelning

Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods – handledning.
Vägverket, Publikation 2007:127
14

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.
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7.2

o

Larmplan

o

Sårbarhetskarta

o

Åtgärdsplan för respektive skyddszon

o

Hantering av farligt avfall

o

Dokumentation

Detaljerad riskanalys
En detaljerad riskanalys syftar till att ansvarig för enskilda verksamheter identifierar faror
och analyserar risker och därmed klargör graden av risk för påverkan på vattentäkten.
En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som
avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den
riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen.
För verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att skadliga ämnen
kan nå magasinet och medföra en oacceptabel, i första hand akut, påverkan på
vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad riskanalys
genomförs som grund för val av lämpliga kompletterande åtgärder.

7.3

Riktlinjer för planering
Ett vattenskyddsområde är en planeringsförutsättning, eftersom denna områdeskategori
tillhör samma skyddade områden som exempelvis nationalpark och naturreservat 15.
Utöver de restriktioner som finns inom vattenskyddsområdet bör själva förekomsten av
vattenskyddsområdet, liksom förekomst av andra skyddade områden, påverka hur
miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Större försiktighet och större hänsyn till
vattenskyddsbehov bör gälla inom vattenskyddsområdet än utanför, givet att övriga
förutsättningar är lika.
Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken ska värna om mest lämplig markoch vattenanvändning samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan
samsas16, bidrar det både direkt och indirekt till ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska
planeringen få stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till känsliga
områden, till exempel skredkänslig mark. Annan hänsyn som bör tas i den fysiska
planeringen är hur extremväder och klimatförändringar, till exempel översvämning
påverkar risk för förorening av vattentäkten.

7.4

Tillsyn
Tillsyn av ett vattenskyddsområde syftar till att kontrollera efterlevnaden av de regler som
finns i föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Tillsynen och tillhörande förelägganden
Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde,
vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.
16 S.k. markpolitisk avvägning med prioritering av vissa intressen.
15
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eller anmälan om lagöverträdelse är grundläggande förutsättningar för att syftet med ett
vattenskyddsområde ska säkerställas. Genom att också följa väl utformade
kontrollprogram (egenkontroll) kan verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna
efterlevs.
En annan sorts tillsyn, som inte föranleds av de specifika vattenskyddsföreskrifterna är
tillsyn av sådana verksamheter som styrs av annan lagstiftning. Prioritering av en mer
aktiv tillsyn inom vattenskyddsområde bidrar sannolikt till ökat vattenskydd. Även här är
kontrollprogram ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad tillsyn inom
vattenskyddsområdet.
För de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9, 11 - 14
kapitlen i miljöbalken, och som riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom
exempelvis förorening eller utsläpp, ska verksamhetsutövaren utföra egenkontroll 17. Detta
gäller oavsett vilka restriktioner som följer av vattenskyddsföreskrifterna.
Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och systematiskt undersöka och
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt18. Resultatet av
undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Om det i verksamheten inträffar en
driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa
eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten 19.
Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att
utrustning medmera för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga
olägenheter för människors hälsa och miljön20.

7.5

Fysisk åtgärd
Exempel på fysiska åtgärder som kan medföra riskminskning inom ett
vattenskyddsområde kan vara fördröjningsmagasin för dagvatten, installation av
oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet, uppsamlingsbassänger för släckvatten,
sekundärt fysiskt skydd som barriär vid ett eventuellt läckage av för förorenande ämnen
eller att undvika körskador vid skogsbruk.
Fysiska åtgärder är ofta inte lämpliga att reglera genom vattenskyddsföreskrifter vilka
anger vad som inte är tillåtet att göra, inte vad eller hur man ska göra.

7.6

Information

7.6.1 Information inför och i samband med fastställande av vattenskyddsområde
Under processen som föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker
kommunikation om vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom området.
Denna varseblivning bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. I formell mening
Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS 1998:901 m.fl.
Enligt SFS 1998:901, §1
19 Enligt SFS 1998:901, §6
20 Enligt SFS 1998:901, §5
17
18

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.
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är detta information och inte samråd, eftersom samråd endast sker mellan myndigheter
och inte mellan myndighet och verksamhetsutövare/innehavare av särskild rätt.21 Innan
kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare
och innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom
viss tid yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om
det beslut som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
7.6.2 Information efter beslut
När vattenskyddsområdet är fastställt startar nästa etapp av informationsarbetet. Här är
det vattentäktens huvudman, VA-verksamheten på Kungälvs kommun, som har ansvar
och utför. Det är av stor vikt att informationen om vattenskyddsområdet är tydlig,
lättillgänglig och anpassad efter vem mottagaren är. Lämpligt är att separat
informationsmaterial tas fram som vänder sig till olika typer av verksamhetsutövare
respektive boende i vattenskyddsområdet. Tydlig och väl anpassad information till de
som berörs, internt i kommunerna och till andra myndigheter är en viktig pusselbit i
strävan att medvetandegöra vikten av att skydda den berörda vattentäkten.
En viktig del av informationen utgörs av tydliga riktlinjer och anvisningar om hur hänsyn
ska tas i anslutning till vattenskyddsområdet vid handläggning av kommunens ärenden.
Detta kan med fördel konkretiseras i ”Handläggningsriktlinjer” eller liknande.
7.6.3 Skyltning av vattenskyddsområdet
Skyltning av vattenskyddsområden är en viktig del av informationen. Krav på skyltning
anges i vattenskyddsföreskrifterna och en separat så kallad skyltplan som anger var
skyltar ska sitta och vilken typ av skyltar det ska vara på de olika platserna, arbetas fram
av vattentäktens huvudman. Syftet med skyltningen är främst följande;

21

•

Informera bilister och transportörer på det allmänna vägnätet om
vattenskyddsområdets existens.

•

Informera om vattenskyddsområdets existens på platser där sådan verksamhet
bedrivs som kan orsaka spill eller annan fara för vattentäkten vid till exempel en
olycka.

•

Öka möjligheterna att rätt åtgärder vidtas vid sanering efter olycka.

SFS 1998:1252

24 (37)
RAPPORT
2021-03-14
LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx

8

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden samt resultatet av
riskbedömningen föreslås ett vattenskyddsområde enligt nedan.

8.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter regleras
genom miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd
(2003:16) och Handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter. Den senare har i februari 2021 ersatts av Havs- och vattenmyndighetens
”Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4)”.

8.2

Skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
vattentäkt bör resultera olika skyddszoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av
vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade
och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika
områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen.

8.2.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen avgränsas generellt som ett område kring uttagsbrunnar eller intag.
Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot
obehöriga på lämpligt sätt, till exempel genom en låst inhägnad. Marken inom
vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet
än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera
intag/uttagsområden ska alla utformas som vattentäktszoner.
8.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att minimera riskerna för akut
förorening. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden
från den primära zonens yttre gräns till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100
dygn.
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum så att en olyckshändelse
hinner upptäckas och åtgärdas. I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för
primär skyddszon skall motsvara en rinntid i sjöar och vattendrag vid högvattenflöde med
en återkomsttid om minst 10 år som är upp till 12 timmar fram till nedströms beläget
råvattenintag (för Lysegården intag för infiltration).
En strandzon som bör vara minst 50 meter bred på vardera sida om ett ytvatten bör
omfatta alla tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka
rinntiden till ytvattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.
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Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den primära skyddszonen
även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12 timmars
rinntid till råvattenintaget. Överslagsberäkningarna av grundvattnets uppehållstid visar att
det endast är i områden med friktionsmaterial (sand och grus) som primär skyddszon
behöver justeras utåt i förhållande till strandzonen på 50 m.
8.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att grundvattnets
uppehållstid från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad
uppehållstid på minst ett år.
Syftet med den sekundära skyddszonen är också att skydda ytvatten från
föroreningsspridning via avrinning på mark och/eller grundvattnet. Den sekundära
skyddszonen bör avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag, inklusive småskalig
dränering, vid högvattenflöde (med en återkomsttid om minst 10 år) är upp till 12 timmar
till den primära skyddszonen och således upp till 24 timmar till råvattenintaget.
Den sekundära skyddszonen bör omfatta en strandzon om 50 m kring ytvatten där
rinntiden till den primära skyddszonen är mindre än 12 timmar. Vid stränder där primär
och sekundär zon sammanfaller, blir den totala strandzonen minst 50+50 m, dvs 100 m
på vardera sida om vattendraget.
Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den sekundära skyddszonen
även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12-24
timmars rinntid till råvattenintaget.
8.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet. En tertiär skyddszon bedöms inte vara motiverad för Lysegårdens
vattentäkt.

8.3

Avgränsning av skyddsområdet
Lysegårdens vattenskyddsområde har utformats för att skydda vattentäkten i Lysegården.
För Lysegårdens vattentäkt föreslås ett vattenskyddsområde bestående av två
skyddszoner. För att skydda både grundvattentäkten och ytvattentäkten som nyttjas för
konstgjord infiltration är avgränsningen gjord efter en sammanvägning av
grundvattenförhållanden och ytvattenförhållanden. Grunden för indelningen i skyddszoner
ges av grundvattnets transporthastighet i marken vilken påverkas vid ett uttag i brunnen
och infiltration i dammen. Ytterligare en grund för indelningen i skyddszoner ges av
ytvattnets rinntid samt strandens skyddszoner.
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De beräkningar som ligger till grund för avgränsningen visas i avsnittet nedan. Därefter
följer en redovisning av indelningen i de olika skyddszonerna.
8.3.1 Beräkning av naturlig grundvattenströmning
De rådande hydrogeologiska förhållandena innebär att grundvattnets regionala
strömningsriktning är längs med Vallerån i riktning mot Göta älv. Tillrinningsområdet
bedöms vara hela isälvsavlagringen som sträcker sig i öst-västlig riktning. Enligt SGU:s
hydrogeologiska karta finns ett grundvattenmagasin med utbredning längs med ån och
vid området med isälvsmaterial (där grustäkten finns idag). Bedömningen görs med
hänvisning till geologin att visst material också finns under sandavlagringarna vid
golfbanan och att magasinet sträcker sig in under golfbanan. Troligtvis sker det in- och
utläckage av grundvatten till magasinet längs avlagringen, och eventuellt finns även
kontakt mellan Vallerån och magasinet.
I vattentäktens direkta närområde sker en relativt cirkulär strömning mot brunnen vid
uttag, även om den är något utdragen i strömningsriktningen. Figur 5 redovisar en
principprofil väster till öster, samt hur grundvattennivåerna principiellt uppträder.
Vy från ovan

Grundvattendelare

Lokala strömningsriktningar skiljda
från regional strömningsriktning

Uppströms

Nedströms

Återströmningsavstånd

Vy från sidan

Uttagsbrunn

Ursprunglig
grundvattennivå

Grundvattennivå
under uttag

Tillrinningsområde
till vattentäkt

Figur 5. Principskiss av grundvattenströmningen invid Lysegårdens vattentäkt. Pilarna i figuren
visar den bedömda grundvattenströmningens riktning. Väster är till vänster i figuren. Observera att
figuren inte är skalenlig. Signifikant för utformningen av vattenskyddsområdet är att gradienterna
uppströms och nedströms vattentäkten är olika både utan och med uttag.

Tillrinningsområdet till ett uttag under naturligt lutande förhållanden beskrivs teoretiskt i
plan genom en halvellips med spetsen nedströms uttaget och som uppströms begränsas
av grundvattendelaren.
Grundvattenhastigheten till brunnen, såväl uppströms som nedströms ifrån, bestäms av
summan av hastigheten från den naturliga gradienten (i) samt från gradienten av uttaget
iQ, givet den hydrauliska konduktiviteten och effektiva porositeten i magasinet.
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Summagradienten ökar mot brunnen från i till (i + iQ), dvs. grundvattenhastigheten ökar
mot brunnen22.
8.3.1.1 Beräkningsmodell och valda egenskaper
En exakt analytisk modell har använts för beräkning av skyddsavstånd uppströms vid
uttag i lutande grundvattenyta23.

t=

x − X * LN (1 +

x
X

)

v

där:
t = tid för transport
X = avståndet till inflexionspunkten nedströms brunnen
x = sökt avstånd motsvarande tiden t
v = den naturliga grundvattenhastigheten (K×i/ne)
Grundläggande för beräkningen har varit följande egenskaper:
Uttag QDim

=

40 l/s

Hydraulisk konduktivitet =

1,3×10-3 m/s

Naturlig gradient (i) =
Valleråns dalgång)

0,002 (Positiv gradient, naturlig grundvattenströmning, följer

Effektiv porositet =

0,15

Avgränsningen har beräknats från infiltrationsområdet, som är den mest västliga punkten
för vattentäkten.
8.3.1.2 Vattentäktszon
Brunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Denna fastighet inklusive
infiltrationsdammen och Kvarndammen föreslås som vattentäktszon.
8.3.1.3 Primär skyddszon
Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms
vattentäkten vara 276 meter för att uppnå en uppehållstid på 100 dygn.

22
23

Hastigheten ökar från [K*in/ne] till [K*(in+iQ)/ne], dvs. med en faktor (in+iQ)/in.
Enligt Wyssling, L. (1979), Eine neue Formel zur Berechnung der Zuströmungs-daur (Laufzeit)
des Grundwassers zu einem Grundwasserpumpwerk, Ecologae geol Helv 72: 401-406.
(Utvecklad för 50 dygn.)
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8.3.1.4 Sekundär skyddszon – Grundvatten
Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms
vattentäkten vara 762 meter för att uppnå en uppehållstid på 365 dygn
8.3.2 Beräkning av rinntider i ytvatten
8.3.2.1 Transporttider i sjöar och vattendrag
I avrinningsområdet finns Drypesjön och Duvesjön.
Utgångspunkten för beräkning av var i vattensystemet uppehållstiderna 12 respektive 24
timmar fram till råvattenintaget begränsas, är att tiden beräknas fram till en punkt i ytan
ovanför det planerade råvattenintaget.
Den digitala fastighetskartan och de sjöar och vattendrag som redovisas på denna har
använts som underlag.
8.3.2.2 Strömningshastighet i vattendrag
Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden,
vattendragets tvärsnitt avseende storlek och form mm. Enligt SMHI 24 är typiska
medelströmningshastigheter i ytvattendrag 0,2-0,6 m/s.
Beräkning av strömningshastigheten i vattendrag har schabloniserats genom att ett antal
typmiljöer bestämts utifrån vattendragen lutning och storlek. Lutningen har bestämts
utifrån kartans höjdkurvor och vattendragens storlek har bestämts utifrån fastighetskartan
tillsammans med punktobservationer i fält. Typvärden enligt Naturvårdsverkets handbok,
se Tabell 1, har använts för att beräkna strömningshastigheten. Typvärdena
representerar strömningshastigheten vi högflödessituationer. Erfarenheter från olyckor
med farligt gods i anslutning till vattentäkter visar att rinntiden måste beräknas efter
värsta förhållande25.
Tabell 1. Exempel på grov generell uppskattning av transporthastigheter i medeltal per kilometer för
ytvatten i olika terräng vid högflödessituationer.
Lutning (m/km)

Dike (m/s)

Bäck (m/s)

Å (m/s)

1
5

0,4
0,7

0,6
1,1

0,8
1,6

10

0,9

1,5

2,1

8.3.2.3 Strömningshastighet i sjöar
För sjöar spelar genomströmningen och vindgenererade strömmar en viktig roll.
Vattenströmning i sjöar är beroende av en rad faktorer som tillrinningens storlek, sjöns
form och djupförhållanden, skiktning och vindförhållanden. Ett mått som kan användas för
att beräkna strömningshastigheter i sjöar är den teoretiska omsättningstiden, d.v.s. den
24
25

Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden, 2010:5.
Kemikalieolyckor vid vattentäkter. Naturvårdverkets rapport 4655.
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tid det tar att byta ut allt vatten i sjön mot nytt. I verkligheten medverkar inte hela sjöns
volym i lika hög grad i utbytet.
Vattengenomströmningen genom Drypesjön är huvudsakligen från nordost mot utloppet i
sydsydväst. Vinden kan generera ytvattenströmmar över sjöytor, vilket medför att det
övre 1-metersskiktet rör sig i vindriktningen. Ytvattenströmmar rör sig med en hastighet
på ca 1-1,5 % av vindhastigheten. Ett schablonvärde på 0,1 m/s har använts för den
vindgenererade ytvattenströmmen utifrån den valda vindhastigheten 10 m/s.
8.3.2.4 Minsta skyddsavstånd till sjöar och vattendrag
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden ska avståndet till sjöar och
vattendrag uppgå till 50 meter för den primära skyddszonen. Den sekundära
skyddszonen ska avgränsas 50 meter utanför primär skyddszon (totalt 100 meter från
sjöar och vattendrag). Uppströms rinntiden 12 timmar ska den sekundära skyddszonen
avgränsas så att avståndet till sjöar och vattendrag är 50 meter.

8.4

Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska och hydrologiska förhållandena och resultatet av
riskbedömningen föreslås en primär och en sekundär skyddszon. I följande punktlista
redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt numrering i Fel! Hittar inte
referenskälla..
Primär skyddszon
Den primära skyddszonen omfattar främst grundvattentäkten och avgränsningen baseras
på beräkning av transporttid i grundvattenmagasinet (100 d).
P1

I söder dras den primära zonen längs med det befintliga vattenskyddsområdet, norr
om golfbanans dammar. Ett visst tillflöde sker från söder och golfbanan
underlagras av material som står i hydraulisk kontakt med brunnen och magasinet.
Avståndet söderut är ca 100 m och anses inkludera de områden från vilka
transporttiderna för grundvatten är under 100 dygn till uttaget.
Genom att behålla den gamla gränsen, som till stor del följer synliga gränser i
naturen, blir tydligheten bättre än en ny gräns som inte följer några synliga
naturliga avgränsningar.

P2

Gränsen följer bäcken fram till att den korsar vägen. Från vägen följs den naturliga
sluttningen/stupningen.

P3

I norr följer gränsen den naturliga sluttningen/stupningen.

P4

I öster följer gränsen den för befintligt vattenskyddsområde. Gränsen är ”fiktiv” och
följer ingen naturlig gräns i landskapet. Från östra änden av den östra dammen
dras en rak gräns upp till sluttningen/stupningen.
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Sekundär skyddszon
Sekundär skyddszon är en sammanvägning av den del av grundvattenmagasinet där
transporttiden till grundvattentäkten är kortare än ett år samt delar av ytvattentäktens
tillrinningsområde. Ytvattendelen består av de sjöar samt vattendrag som redovisas på
fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till vattentäktens ytvattendel, samt 50 m
strandzon runt dessa. För att underlätta efterlevnad av vattenskyddsföreskrifter och tillsyn
har ytvattendelen och grundvattendelen slagits samman till en gemensam skyddszon.
S1

Sekundär zon i nordöst har inrättats för att primär zon inte ska vara den yttersta
gränsen nedströms eftersom det från tidigare utredningar har visats en
återströmning till brunnen vid uttag. Gränsen följer bäcken till dess nordligaste
punkt där den går rakt norrut till ytvattendelaren, för att sedan följa ytvattendelaren
in till punkten där primär zon för grundvattentäkten och sekundär zon för ytvatten
möts.

S2

I sydost dras gränsen längs med fastighetsgränsen fram till skogskanten och sen
längs skogskanten fram till vägen. Avgränsningen görs utefter vilka områden från
vilka transporttiderna för grundvatten är under 365 dygn till uttaget. Ett visst tillflöde
sker från sydost och golfbanan underlagras av material som står i hydraulisk
kontakt med brunnen och magasinet.

S3

Gränsen dras från skogskanten, längs med vägen fram till golfbanans klubbhus
och följer sedan golfbanans infartsväg ner till väg 634.

S4

Gränsen följer väg 634.

S5

Gränsen följer ytvattendelaren.

S6

Gränsen dras längs med väg 634 som följer ytvattendelaren.
Grundvattenmagasinets utbredning bedöms sträcka sig även väster om vägen,
men då inga specifika risker identifierats väster om vägen, används de
hydrogeologiska beräkningarna för avgränsningen av sekundär zon i väster. Detta
stämmer i stort överens med vägen som är den naturliga avgränsningen.

S7

I nordväst dras sekundär zon ut för att följa grundvattenmagasinet och för att
inkludera den förhöjda risken i området. Området omfattar bostadsbebyggelse
kring Duvesjön.

S8

I norr dras den sekundära zonen ut för att omfatta både grund- och ytvatten.
Området består främst av skog men även en del öppen mark som motiverar
utökningen.

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

31 (37)
RAPPORT
2021-03-14
LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx

S9

Området utgörs av bostadsbebyggelse och dränerad/öppen mark. Den förhöjda
risken med bostadsbebyggelse och den snabba transporttiden för flöden motiverar
den utökade zonen.

S10

Här omfattar vattenskyddsområdet vattenområden samt en 50 m bred strandzon
runt dessa.

Figur 6. Föreslagen utbredning av skyddszoner för Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar
till motivering i text. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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9

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner (primär skyddszon och sekundär
skyddszon). I samtliga zoner gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt
för skyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5) med senare
revideringar) samt spridning av bekämpningsmedel (NFS 2015:2), se vidare kap 9.3.3.
Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, EU,
Boverket, SGU, Livsmedelsverket, GR, Kungälvs kommun och många andra anser att
vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.
Syftena är att:

9.1

o

Informera om det allmänt gällande lagkravet på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifternas syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Lysegårdens vattentäkt inte uppstår, så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med
skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats
till dessa funktioner.
Vattenskyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida
skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning
av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2
kapitlet). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kapitel innefatta ett större
krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kapitlet. 22§ Miljöbalken.

9.2

Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och
föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta
riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, med
beaktande av de allmänna råd som referensram och norm, liksom kommunens
ställningstagande.
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Riskbedömningen har speciellt lyft fram användning av bekämpningsmedel på golfbanan,
grustäkten samt verksamheten i grustäkten. Vattenskyddsföreskrifterna anpassas till
denna bedömning, i den mån miljöbalken inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.
Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till
skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar allmänna råd, baserade på Miljöbalkens
allmänna hänsynsregler, samt kommunens ställningstagande, såväl omfattning som nivå
av de restriktioner som föreslås. Det finns således ingen koppling mellan enbart
riskanalysens resultat och föreskrifternas utformning.

9.3

Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå

9.3.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås
skyddsföreskrifter enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även
EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att
en "god ekologisk vattenstatus" respektive god kemisk vattenstatus uppnås och bibehålls.
Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet.
9.3.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelser” med
anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de
ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om verksamheter som inte är
aktuella idag.
9.3.3 Generella restriktioner
Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden,
så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt. Dessa är
meddelade med stöd av annan lag än miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och
vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det
som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning
över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är
skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna
till all annan lagstiftning. Gällande restriktioner och anvisningar som per automatik träder
ikraft då ett område fastställs som vattenskyddsområde, redovisas nedan på nästa sida.
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Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor, NFS 2017:5 (ersätter sedan 1 juli 2018 NFS 2003:24)
1 kap. Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i
mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till
sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter
brandfarliga vätskor eller spillolja.
Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken.
2 § Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt
skydd.
3 § Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns det även krav i
föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
3 kap. Information till tillsynsmyndigheten
1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor innan
installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.
Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten.
4 kap. Krav inom vattenskyddsområde
1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter samt rörledningar och
slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde.
Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar
ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller
motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten
anger annat.
Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.
2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av
ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär
(yttre) skyddszon utan sekundärt skydd enligt 4 kap. 1 §.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot NFS 2017:5 hantering utan
sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.
3 § Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen
rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.
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4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är
möjlig.
5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten
”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig
beskaffenhet.
Skylten ska även innehålla följande information:
- Fastighetsbeteckning
- Adress
- Volym
- Högsta fyllningsflöde
- Innehåll
6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter
gäller de kraven.
5 kap. Ansvar
1 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken.
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
2 § Då det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska
tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Ansvarig för att underrättelse sker är den som
hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter.
Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2018, då Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor upphör att gälla.
3. För cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som inte omfattades av
krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och om krav på sekundärt skydd införs eller
ändras genom dessa föreskrifter, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat
sekundärt skydd.
Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive beslut angivna
tidpunkten för upphörande och i annat fall längst till och med den 1 januari 2022.
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2)
6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde
1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd
enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.
2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som
har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.
Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari
2018 eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter
den 1 januari 2018.
Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller
bestämmelsen i 1 § inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som
omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot
användning av växtskyddsmedel.

Sweco Sverige AB
Vattenresurser, Göteborg

Nils Kellgren

Anders Blom

Linnea Ruderfelt
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BILAGA 1 –
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE
2021-03-14

Lysegårdens vattenskyddsområde, Kungälvs kommun
Vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika
restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på
verksamheter som ligger närmast uttagsbrunnen.
Primär skyddszon
Syftet med den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten.
En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära skyddszonens
yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten.
En sekundär skyddszon avgränsas så att den omfattar
- Grundvattenmagasinet inom det område där uppehållstiden för grundvattnet från den sekundära
skyddszonens yttre gräns till vattentäkten beräknas vara minst ett år.
- Sjöar samt vattendrag som redovisas på fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till
vattentäktens ytvattendel, samt 50 m strandzon runt dessa. Inkluderar också bebyggda områden kring
Duvesjön.

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete, mars 2021)
överlappar Lysegårdens vattenskyddsområde. Inom området gäller således både
vattenskyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta
älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med olika
omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste föreskriften
som gäller.

1 § Kemikalier
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

1a

Hantering av mer än 25 liter
petroleumprodukter är förbjudet.

Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter är förbjudet.

(Total volym och inte volym per behållare
avses).

(Total volym och inte volym per behållare
avses).

Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på
fordon.

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.

Undantag gäller petroleumprodukter för
underhåll av asfalterade ytor.

1b

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller
miljöfarliga produkter är förbjudet. (Total
volym och inte volym per behållare avses).
Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll
av asfalterade ytor.

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller
miljöfarliga produkter får inte ske utan
tillstånd. (Total volym och inte volym per
behållare avses).
Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

2 § Miljöfarlig verksamhet
§

Primär skyddszon

3a

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i
miljöprövningsförordningen (2013:251 och
eventuella senare ändringar) är förbjuden.

3b

Sanering som avses i 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sanering som avses i 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

3 § Avfall och uppläggning av massor
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

3a

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

3b

Deponering av farligt avfall är förbjuden.

Deponering av farligt avfall är förbjuden.

3c

Uppläggning av förorenade massor eller
massor med okänt föroreningsinnehåll är
förbjuden.

Uppläggning av förorenade massor eller
massor med okänt föroreningsinnehåll är
förbjuden.

4 § Avlopp
§

Primär skyddszon

4a

Utsläpp av hushållsspillvatten är förbjudet.

4b

Utsläpp av BDT-vatten får inte ske utan
tillstånd.

Sekundär skyddszon

5 § Dagvatten
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

5a

Anläggning för infiltration av dagvatten får
inte anläggas utan tillstånd.

Anläggning för infiltration av dagvatten får
inte anläggas utan tillstånd.

6 § Markarbeten
§

Primär skyddszon

6a

Materialtäktsverksamhet är förbjudet.

6b

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan
tillstånd.

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan
tillstånd.

Undantag gäller för markarbeten med en
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre
än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och
dräneringar.

Undantag gäller för markarbeten med en
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre
än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och
dräneringar.

6c

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
får inte ske utan tillstånd.

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
omfattande mer än 500 m² får inte ske utan
tillstånd.

6d

Underhåll av ledningar och dräneringar får
inte ske utan anmälan.

Sekundär skyddszon

7 § Uppställning av arbetsfordon
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

7a

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.
Undantag gäller för uppställning på hårdgjord yta
inomhus, för parkering i anslutning till bostadshus
eller på gårdsplan där fordon är under uppsikt.
Undantag för uppställning på hårdgjord yta
utomhus försedd med oljeavskiljare
Undantag för fordon med bränsletank som har
sekundärt skydd.

8 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

8a

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.
Undantag gäller för underhåll och akuta insatser
för trafiksäkerhet och framkomlighet.

8c

Uppläggning eller tillverkning av asfalt,
oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

8d

Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd.

Uppläggning eller tillverkning av asfalt,
oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

9 § Fordonstvätt
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

9a

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för
avsköljning med kallt vatten.

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för
avsköljning med kallt vatten

10 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten
§

Primär skyddszon

10a

Etablering av anläggning där värme eller
kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark
är förbjudna.

11b

Anläggande av brunn för uttag av
grundvatten får inte ske utan tillstånd.

Sekundär skyddszon

Anläggande av brunn för uttag av
grundvatten får inte ske utan tillstånd.

12 § Djur
§

Primär skyddszon

11a

Strandbete är förbjudet.

Sekundär skyddszon

13 § Växtnäringsämnen
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

13a

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen
får inte ske utan tillstånd.

Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen får inte ske utan
anmälan.

13b

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller
humanurin är förbjudet.

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller
humanurin är förbjudet.

14 § Kemiska växtskyddsmedel
§

Primär skyddszon

14a Hantering av kemiska växtskyddsmedel är

Sekundär skyddszon

förbjuden.

Hantering av kemiska växtskyddsmedel inom
tomtmark får inte ske utan tillstånd.

Undantag gäller punktsanering.

Undantag gäller för punktsanering.

14b Jord- eller vattenslagning av plantor som

behandlats med kemiska växtskyddsmedel
är förbjudet.

Jord- eller vattenslagning av plantor som
behandlats med kemiska växtskyddsmedel
är förbjudet.

15 § Skog och träprodukter
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

15a Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är
förbjuden.

Undantag gäller för;
- Upplag av ved eller andra träbaserade
produkter för uppvärmning inomhus.

16 § Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman för
vattentäkten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor
som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet
ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att
de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

17 § Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar
som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som
utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7
kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas
som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

Upplysningar
a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- och
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden
föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel
vattenförorening
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden

föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel
vattenförorening.
c) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12
kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
d) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om
inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

Ikraftträdande
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet
träder ikraft, även om de överklagas.

Övergångsbestämmelser
a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.
b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.
c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå . Därefter får verksamheten
bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.

Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER
Arbetsfordon

Med arbetsfordon avses fordon som används för arbete med väg, mark, jordeller skogsbruk.

BDT-vatten

Bad-, disk- och tvättvatten.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 §
Avfallsförordningen (2011:927).
Med fordon avses ett transportmedel med motor, som kan framföras på mark,
vatten eller is.

Fordon
Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat
område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi,
mark eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter ligger över
lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan
därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas,
förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras,
saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i
enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet
och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas
vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild
konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg,
exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också
anses vara hantering för hushållsbehov.

Hushållsspillvatten

Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del
utgörs av toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

Hårdgjord yta

En hårdgjord yta är en yta som vatten inte kan infiltrera genom.

Hälso- eller
Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska
miljöfarliga produkter produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller
enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.

Jord- och
vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord
eller vatten i väntan på att de ska planteras.

Kemiska
växtskyddsmedel

Med kemiskt växtskyddsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska
produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom. Växtskyddsmedel innefattar inte biocidprodukter.

Markarbeten

Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning, pålning och andra
jämförbara arbeten som tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och
struktur.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand,
lera, jord, torv eller andra jordarter.

Organiska
gödselmedel

Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan
användas som gödselmedel (exempelvis avloppsslam).

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter utvunna från råolja (petroleum).

Samma tillfälle

Med samma tillfälle avses den tidsperiod under vilket arbete utförs i en följd,
utan andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov till.

Sekundärt skydd

Med sekundärt skydd avses
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 %
av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och
10% av övriga behållares volymer, eller
c) dubbelmantlade rörledningar eller
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och
andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det
sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett
ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av
föreskrift.

Stallgödsel

Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från
ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i
behållare.

Tomtmark

Med tomtmark avses mark som upptas av småhus samt trädgård och
parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.

Uppställning

Med uppställning avses sådan parkering längre tid än ett dygn.

Vattentäktsverksamhet

Verksamhet som är direkt förknippad med drift och underhåll av vattentäkten.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses mineralgödsel, stallgödsel samt organiska
gödselmedel

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För
att någon ska anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att
verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.
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Bilaga 3
Kungälvs kommun
Riskanalys för Lysegården vattentäkt
Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys
dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor
Riskkällor
Väg 634, olycka med farligt god eller tungt fordon
Väg 634, vägdagvatten
Väg 634, vägsalt
Skogsbruk, bekämpningsmedelsbehandlade plantor
Skogsbruk, mobila bränsletankar
Bebyggelse, oljecistrener
Bebyggelse, hemkemikalier
Bebyggelse, parkering och fordonstvätt
Bebyggelse, enskilda avlopp
Bebyggelse, energianläggningar
Bebyggelse, upplag av avfall
Bebyggelse, anläggningsarbeten
Bebyggelse, släckvatten
1) mottagning/sortering i f.d. materialtäkt
2) Förorenad mark, diesel/petroeumutsläpp
3)Lysegården golfbana, bekämpningsmedel/växtnäring
4) Stall, gödselhantering

Översiktlig riskanalys vid
S-klass
K-klass
1
4
2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
1
3
1
2
2
2
1
2
2
3
2
2
1
4
3
3
2
3
3
3
3
2

Kriterier för sannolikhetsklassning
S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år
S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste
10-50 åren.
S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10
åren.
S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

Riskklass
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3
2
3
2

Kriterier för konsekvensklassning
K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar
K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många
K3 Otjänligt vatten som berör många
K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet

S4 - mycket stor
S3 - stor
S2 - medelstor
S1 - liten

Konsekvens
K1
liten
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

K2
medelstor
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1

K3
stor
Riskklass 3
Riskklass 3
Riskklass 2
Riskklass 2

K4
mycket stor
Riskklass 4
Riskklass 3
Riskklass 3
Riskklass 2

PM angående Lysegårdens vattenskyddsområde
1

Bakgrund och frågeställning

Kungälvs kommun, nedan ”kommunen”, arbetar med att utvidga och förändra
Lysegårdens vattenskyddsområdet. Delar av det nya vattenskyddsområdet omfattas
idag av de befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde, som
är inrättat genom beslut år 1992.
Det nya vattenskyddsområdet omfattas även av det föreslagna vattenskyddsområdet
för Göta älv och Vänersborgsviken (Gävso). Då det är fler än en kommun som
kommer att beröras av vattenskyddsområdet Gävso kommer beslutet om att inrätta
vattenskyddsområde att behöva fattas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Förslaget till Gävso kungjordes i februari 2021 på de deltagande kommunernas
hemsidor.
Kommunen har efterfrågat en bedömning av risken för att kommunen blir ersättningsskyldig på grund av inrättandet av vattenskyddsområdet mot beaktande av:
a. förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter,
b. ersättningsbestämmelserna i miljöbalken, nedan ”MB”, samt
c. genomgång och ev. kommentarer till skyddsföreskrifterna.
Denna promemoria syftar till att redogöra för förutsättningarna för ersättningsskyldighet samt klargöra risken för kommunens ersättningsskyldighet vid utvidgning
av Lysegårdens vattenskyddsområde.
2

Rättslig reglering

2.1

Grundläggande förutsättningar

Av 7 kap. 22 § MB följer att länsstyrelsen eller kommun för vattenskyddsområden ska
meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall
föreslås skyddsföreskrifter inrättas för grundvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § MB.
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Bestämmelsen i 31 kap. 4 § 1 st. 5 p. MB innebär att fastighetsägare har rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom
berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter
enligt 7 kap. 22 § MB om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområden. För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras.
Av 31 kap. 3 § MB följer att det som i 31 kap. sägs om fastighet även gäller särskild
rätt till fastighet. På så sätt ska det som sägs om fastighetsägare även gälla den som
innehar särskild rätt till en fastighet, t.ex. arrendator och tomträttshavare. En
verksamhetsutövare som inte omfattas av kretsen som är ersättningsberättigade
enligt 31 kap. MB får framställa ersättningsanspråk på annan grund (exempelvis
skadeståndslagen), t.ex. om det finns en verksamhetsutövare som bedriver jordbruk
eller annan verksamhet inom området utan stöd av arrende eller liknande.
Av 31 kap. 5 § MB framgår att om skyddsföreskrifterna föreskriver tillstånd för viss
verksamhet eller åtgärd, föreligger rätt till ersättning endast om sådant tillstånd har
vägrats eller förenats med särskilda villkor. Även rättspraxis är tydlig avseende
tillämpningen av lagrummet, vilket bl a prövats i Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 1326-09 den 10 oktober 2013. Domen redovisar vad som
enligt gällande rätt åligger fastighetsägaren för att ersättningskravet alls ska kunna
prövas av domstolen. För det fall möjlighet finns att få tillstånd till viss åtgärd enligt
vattenskyddsföreskrifterna, krävs att sådant tillstånd har sökts av fastighetsägaren
och att sådan ansökan antingen avslagits eller förenats med villkor eller restriktioner,
för att rätt till ersättning överhuvudtaget ska föreligga.
2.2

Begreppet ”pågående markanvändning”

Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den markanvändning som rent faktiskt förekommer just vid värdetidpunkten utan att en
bedömning ska göras utifrån vad som vid varje tidpunkt framstår som en naturlig
fortsättning av den pågående markanvändningen.
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Mark som legat i träda i ungefär 40 års tid har sålunda bedömts genom olika åtgärder
kunna återställas och ge rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken, se Högsta
domstolens avgörande NJA 2015 s. 323. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har dock i dom den 15 november 2017 i mål nr M 4490-13 (bilaga 1)
konstaterat att den pågående markanvändningen inte kunde anses vara jordbruk när
området användes som golfbana, varför ersättning inte kunde utgå för jordbruksmark
som pågående markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte
prövningstillstånd i målet, varför mark- och miljödomstolens dom stod fast.
2.3

Kravet på ”avsevärt försvårande”

Begreppet avsevärt försvårande tar sikte på den s.k. kvalifikationsgränsen för ersättning. Visst försvårande får en berörd därmed tåla utan att få ersättning, dock inte hur
mycket som helst. En förutsättning för att ersättning ska kunna utgå är att kvalifikationsgränsen har överskridits, d.v.s. att markanvändningen ”avsevärt försvårats”.
Tidigare fanns det en bestämmelse i 31 kap. 6 § MB som innebar att ett toleransavdrag skulle avräknas från den intrångsersättning som sakägaren tillerkänts. Denna
bestämmelse upphörde dock att gälla år 2010 vid ersättning som utgår enligt 31 kap.
4 § MB. Innebörden av bestämmelsen i 31 kap. 6 § MB återfinns inte i dagens
gällande rätt utan istället i praxis och förarbetsuttalanden. Detta innebär att om kvalifikationsgränsen är uppnådd och ersättning beviljas enligt 31 kap. 4 § punkten 5 MB,
ska ersättning utgå med ett belopp som motsvarar hela intrånget, alltså även för den
del av skadan som faller under kvalifikationsgränsen (prop. 2008/09:214, s 101-102).
Om kvalifikationsgränsen däremot inte uppnås, utgår ingen ersättning alls.
I förarbetena har departementschefen anfört att ett bagatellartat intrång inte bör
grunda någon rätt till ersättning (prop. 1972:111, bil. 2, s. 332 och 335). Högsta
domstolen har i rättspraxis (NJA 1981 s. 351 I och II) behandlat frågan vad som är
innebörden av ”avsevärt försvårande”. Domstolen uttalade att det avgörande var
skadan i förhållande till den ekonomiska bärkraften hos den enhet till vilken skadan
relaterades, och att skadan mätt i absoluta tal inte fick vara obetydlig. Något bestämt
procenttal kunde inte fastställas då omständigheterna i det särskilda fallet ska vara
avgörande. I de behandlade fallen fann domstolen att gränsen gick vid omkring
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10 %. Ytterligare ledning till definitionen av ”avsevärt försvårande” kan hämtas ur
motiven till införandet av dåvarande plan- och bygglagen år 1987, då Bostadsutskottet ansåg att berörda markägare och rättighetshavare skulle vara skyldiga att
tåla ett visst mått av intrång i sina rättigheter när intrånget sker för att tillgodose
angelägna allmänna intressen (bet. 1986/87:BoU1, s. 137). I samma lagstiftningsärende hade Lagrådet funnit att en kvalifikationsgräns om 10 % inte kunde vara
oförenlig med vad som i tidigare lagstiftning och praxis ansetts godtagbart (prop.
1985/86;1, s. 217 f). Bostadsutskottet ville dock inte ange någon fast procentsats,
men uttalade att 10 % inom berörd del av fastigheterna får anses vara den högsta
nivån av intrång som i något fall behöver accepteras utan att ersättning ska utgå.
Vid bedömningen av en fastighetsägares ersättningsrätt enligt 31 kap 4 § MB ska
den s.k. ackumulationsregeln i 31 kap. 9 § MB tillämpas. Det innebär att om det av
skyddsföreskrifterna berörda området även omfattas av andra beslutade skydd, t.ex.
naturreservat, vilka beslutats under de senaste tio åren så ska hänsyn tas till den
samlade inskränkningen. Motivet för bestämmelsen var främst att det ansågs
stötande om en fastighetsägare genom skilda restriktioner tvingades acceptera ett
större intrång än om skadan bedömdes i ett sammanhang (prop. 1985/86:90 s. 116).
En förutsättning för att regeln ska bli aktuell är att skadorna berör samma del av
fastigheten. Om detta är fallet ska den sammanlagda skadan beräknas och
bestämmas.
2.4

Går skyddsföreskrifterna utöver vad som krävs enligt MB:s
aktsamhetskrav?

Viss äldre praxis (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj 2002)
finns om att ersättning endast kan utgå i den mån skyddsföreskrifterna inskränker
användningen av en fastighet mer än vad som följer av de allmänna aktsamhetsbestämmelserna i 2 kap. MB. De allmänna aktsamhetsbestämmelserna i 2 kap. MB
ska följas oavsett om ett område är skyddat eller inte, och den nivå av aktsamhet
som ett område kräver beror på områdets egenskaper. Till exempel kan ett område
ha sådana egenskaper att det redan innan skyddet inrättas kan krävas en viss
restriktivitet i användning av bekämpningsmedel, t.ex. nära vattendrag och brunnar.
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I ovan nämnda dom anges vidare att Naturvårdsverkets allmänna råd om skyddsföreskrifter för vattentäkter är utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet för
en vattentäkt, d.v.s. numera Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16.
Domstolen konstaterar att föreskrifter som inte är mer ingripande än aktsamhetskraven och inte går utöver de nivåer som Naturvårdsverket fastställt i sina allmänna
råd, skäligen ska tålas utan ersättningsrätt. Ersättningsrätt föreligger således först
när skyddsföreskrifterna är strängare än kraven i 2 kap. MB och Naturvårdsverkets
allmänna råd NFS 2003:16. Vilken giltighet denna rättspraxis alltjämt har är omdiskuterad, bl a med beaktande av nedanstående avgörande.
Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 29 augusti 2019 dom i mål nr M 636218 (bilaga 2) och tillerkände fastighetsägaren rätt till ersättning. Frågan i målet gällde
i vilken omfattning kraven på aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB från en verksamhetsutövares sida kan medföra att verksamhetsutövaren inte ska tillerkännas någon
ersättning vid inrättandet av skyddsområdet. Domen klargör hur kommuner ska
bedöma ersättningsrätten till fastighetsägare när förhållandena på berörd fastighet,
redan innan skyddsområdet beslutades, medfört viss inskränkning i användningen av
fastigheten, t.ex. om bekämpningsmedel borde fått användas och i vilken omfattning
och geografisk utsträckning. Tolkningen av mark- och miljööverdomstolens dom är
dock inte helt självklar i frågan om hur ersättningsbedömningen ska göras av skyddsföreskrifterna i relation till kraven på allmän aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB.
Domstolen anser dock att det i normalfallet finns en presumtion för ett ”avsevärt
försvårande” vid generella förbud mot användningen av kemiska bekämpningsmedel
inom stora områden och i domskälen anför Mark- och miljööverdomstolen följande.
”Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan
ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt
förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan
dock i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet
avsevärt försvåras i den mening som avses i bestämmelsen.”
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2.5

Handläggning av ersättningstalan

I 31 kap. MB finns reglerat hur handläggningen av ersättningstalan kan genomföras.
Kommunen har i egenskap av beslutsmyndighet möjlighet att förelägga den som vill
göra anspråk på ersättning eller inlösen att anmäla sina anspråk med påföljd att rätt
till ersättning annars kan gå förlorad, vilket stadgas i 31 kap. 12 § MB. Möjligheten att
förelägga enligt 31 kap. 12 § MB kan vara ett sätt att skaffa sig en översikt över vilka
anspråk som kan komma att framställas och möjligen även till vilka nivåer dessa
uppgår, vilket innebär att kommunen bättre kan bedöma de ekonomiska
konsekvenserna.
Det är fastighetsägaren som har att väcka talan gentemot kommunen genom
stämning vid mark- och miljödomstol inom ett år efter beslutet om inrättandet av
skyddsområde. Försitter fastighetsägaren den tidsfristen förfaller dennes rätt till
ersättning, vilket framgår av 31 kap. 13 § MB. Detta gäller under förutsättning att
någon överenskommelse eller något föreläggande om att inkomma med anspråk inte
har meddelats enligt 31 kap. 12 § MB. Kommunen är i praxis som huvudregel
ersättningsskyldig för den enskildes rättegångskostnader i första instans så länge
den enskilde haft skälig anledning att få sin sak prövad, vilket följer av 25 kap. 6 §
MB. Om kommunen kan undvika en långdragen och kostsam rättsprocess i domstol
där man tvistar om ersättningsskyldigheten är det därför ofta en fördel.
3

Skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde

Som en del av kommunens arbete med att stärka skyddet runt sina
vattenskyddsområden kommer skyddsföreskrifterna och området för Lysegårdens
vattenskyddsområde att justeras.
Av bemötandet av yttrandena som inkommit över förslaget till beslut om nytt
vattenskyddsområde med föreskrifter framgår att avgränsningen av området skett
enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2010:5) baserat på
tekniskt underlag. Till skydd för vattentäkten föreslås flertalet skyddsföreskrifter.
Bland annat regleras användandet av kemiska bekämpningsmedel, spridning av
växtnäringsämnen och hantering av petroleumprodukter. Flertalet punkter som
regleras i skyddsföreskrifterna regleras även i annan lag eller föreskrift från
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myndighet, såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller Sprängämnesinspektionen.
Kommunen har haft en informationsinsats med utskick till berörda fastighetsägare.
Synpunkter har inkommit från ägarna till flera fastigheter samt ett par
verksamhetsutövare. De synpunkter som ur ett ersättningsperspektiv ter sig vara
mest av relevans är knutna till skogsbruket (exempelvis förbud mot jord- eller
vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska växtskyddsmedel, hantering
av petroleumprodukter och uppställning av arbetsfordon) samt eventuellt
verksamheten vid Lysegården Sand & Trä inom sekundär skyddszon (hantering av
petroleumprodukter av mer än 250 liter får inte ske utan tillstånd, markarbeten får inte
ske utan tillstånd samt att uppställning av arbetsfordon är förbjudet med vissa
undantag). Efter synpunkterna har stora delar av verksamhetsområdet för Sand &
Trä har tagits bort från vattenskyddsområdet, dock finns en viss yta som ingår i
efterbehandlingsplanen kvar inom vattenskyddsområdet. Den här inskränkningen av
vattenskyddsområdet bedöms dock kunna medföra en minskad risk för att
kommunen behöver lämna intrångsersättning till Sand & Trä.
3.1

Synpunkter på föreskrifterna

Nedan följer kommentarer till respektive punkt av de föreslagna skyddsföreskrifterna
för Lysegårdens vattenskyddsområde.
Inledning: det noteras att vattentäktszonen är borttagen. Finns det inte något behov
av en vattentäktszon?
4 §. Bestämmelsen ter sig inte heltäckande för reglering av avfall i
vattenskyddsområdet. Det kan övervägas om man vill utforma bestämmelsen mer
generell, för att täcka upp t.ex. mellanlagring och förvaring av fast farligt avfall och
deponering av avfall som inte är farligt avfall, vilket är åtgärder som idag inte träffas
av föreskrifterna.
9 §. Den här föreskriften reglerar inte förvaring av asfalt, oljegrus och vägsalt. Det
kan övervägas om det är lämpligt med en sådan föreskrift.
13 §. Den här föreskriften skulle kunna kompletteras med föreskrifter om
gödselhantering, som annars saknas. Exempelvis skulle man kunna lägga till ett
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förbud mot lagring av stallgödsel och avloppsslam direkt på mark i primär zon, och ett
förbud med visst tidsundantag för stuka i fält i sekundär zon.
15 §. Det kan övervägas om det finns behov av att reglera upplag (t.ex. dess storlek
och varaktighet) och åtgärder kring upplag, såsom bevattning av upplag, i sekundär
zon. Exempelvis skulle det kunna regleras upplagens längd, t.ex. att upplag endast
får ske under sex månader, i sekundär zon.
Ytterligare föreskrifter som skulle kunna övervägas reglerar transport av farligt gods
(genomgående transporter av farligt gods samt åtgärder vid omläggning eller
anläggning av väg för farligt gods)
Det noteras att ett flertal av skyddsföreskrifterna är utformade med tillståndsplikt.
Avsikten med en tillståndsplikt bör vara att det som regleras, till skillnad med förbud, i
första hand ska anses vara tillåtet men att det kan förenas med villkor. Hur tillstånd
och anmälningar enligt föreskrifterna ska hanteras under förvaltningsskedet bör
därför tydliggöras i beslut eller genom separat rutin före beslutet om att inrätta
vattenskyddsområdet fattas. Föreskrifter med krav på tillstånd eller anmälan bör
generellt meddelas med återhållsamhet. Detta framgår av Havs- och
vattenmyndighetens förslag till ny vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden, s. 12 (rapport 2021:4).
4

Förutsättningar för ersättningsbedömning

Vid bedömningen av ersättningsskyldigheten får inledningsvis fastställas hur den
pågående markanvändningen sett ut innan vattenskyddsområdet beslutades och om
det funnits någon inskränkning i markanvändningen innan vattenskyddsområdet
inrättades.
Av kartmaterialet i underlaget framgår att ett flertal fastigheter kommer att beröras av
det utvidgade vattenskyddsområdet. Området i primär zon omfattades i princip av det
nu gällande vattenskyddsområdet söder om bebyggelsen i Duvesjön. De ytor som
inte tidigare omfattats av vattenskyddsområde finns inom sekundär zon.
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4.1

Pågående markanvändning i de nya skyddszonerna

Primär zon
Marken inom primär zon utgörs idag av jordbruksmark, golfbana och skog. Området
omfattas delvis av Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004) och Lysegårdens
Natura 2000-område (beslutat 2005). Området omfattas i huvudsak av det nuvarande
vattenskyddsområdet för Lysegården.
Sekundär och tertiär zon
Marken inom sekundär zon utgörs idag av bl.a. bebyggelse, åker och skogsmark.
Marken inom sekundär zon omfattas av flera befintliga skyddsformer; delvis
Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004), delvis nuvarande Lysegårdens
vattenskyddsområde och delvis Svartedalens natur- och friluftsområde (inrättades i
omgångar 1982, 1988 och 1999 och förvaltas som naturreservat).
Även om marken idag används på visst sätt finns möjlighet att den pågående
markanvändningen ändå kan anses vara en annan, i likhet med avgörandet NJA
2015 s. 323 som refererats ovan. Förhållandena på den specifika platsen måste
därför utredas innan det med säkerhet kan fastslås vilken den pågående
markanvändningen ska anses vara på respektive fastighet.
4.2

Befintliga skydd i området

Delar av området som omfattas av det utvidgade vattenskyddsområdet och de
justerade vattenskyddsföreskrifterna ingår idag i Lysegårdens naturreservat,
Lysegårdens Natura 2000-område, Svartedalens natur- och friluftsområde,
Svartedalens Natura 2000-område och Lysegårdens befintliga vattenskyddsområde.
Inom Natura 2000-områdena råder bl.a. förbud mot skogsbruk och användande av
bekämpningsmedel. Inom naturreservaten råder idag förbud mot bl.a. skogs- och
jordbruksåtgärder och användning av kemiska bekämpningsmedel.
Naturreservaten och Natura 2000-omåådet är inrättat för över tio år sedan, varför det
inte bör finnas behov av att göra en bedömning av kumulerat intrång för de
skyddsformerna enligt 31 kap. 9 § MB.
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De befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde reglerar flera
av de åtgärder som synpunkterna som inkommit från berörda, såsom användning av
bekämpningsmedel, skogsbruksåtgärder och hantering av petroleumprodukter.
Stora delar av vattenskyddsområdet kring Drypesjön omfattas även av strandskydd.
5

Bedömning

5.1

Utgångspunkter för ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 4 § MB

För det fall att kommunen beslutar om att inrätta vattenskyddsområdet är det
sannolikt att kommunen kan behöva betala ersättning till fastighetsägarna enligt
31 kap. 4 § MB om föreskrifterna:
a. inskränker pågående markanvändning,
b. inskränkningen överskrider kvalifikationsgränsen (ca 10 %), och
c. går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) har
tidigare ansetts motsvara allmänt krav på aktsamhet som en fastighetsägare får tåla
utan rätt till ersättning (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj
2002). De allmänna råden i NFS 2003:16 är numera upphävda och föreskriftsrätten
flyttad till Havs- och vattenmyndigeten. De har tagit fram ett förslag till vägledning om
inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4). Förslaget ligger
för närvarande för beslut efter att ha varit på remiss. Mark- och milljööverdomstolen
har även meddelat en dom (mål nr M 6362-18) som fastslår avsteg från tidigare
praxis och fastslår att i vart fall avseende bekämpningsmedel så kan en
ersättningsrätt uppkomma för en fastighetsägare även om skyddsföreskrifterna i NFS
2003:16 innehålls. Det kan dock argumenteras för att NFS 2003:16 tills vidare kan
användas som vägledning i bedömningen av ersättningsrätt, ur det perspektivet att
om en skyddsföreskrift är mer ingripande än NFS 2003:16 så bör den anses
överstiga den nivå av aktsamhet som skäligen ska tålas utan att ersättningsrätt
uppkommer. Risken för att kommunen skulle bli ersättningsskyldig för inrättandet av
vattenskyddsområdet blir därmed mindre än om man valt skyddsföreskrifter som
överensstämde med NFS 2003:16 eller var strängare än de föreskrifterna.
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Vad som motsvarar krav på allmän aktsamhet enligt 2 kap. MB är inte helt tydligt
fastställt i praxis. Skyddsföreskrifter som innebär generella förbud inom stora
områden kan dock innebära en presumtion för ett ”avsevärt försvårande” av den
pågående markanvändningen. Bedömningen påverkas dock av förhållandena i det
enskilda fallet och bl a av sådana faktorer som hur skyddsvärt ett område är, och
förekomsten av befintliga skydd talar för krav på en högre aktsamhetsnivå.
Det aktuella vattenskyddsområdets zoner berörs av såväl naturreservat, Natura
2000-område samt strandskydd, vilket kan tala för att en högre nivå av aktsamhet
redan idag, innan utvidgningen och justeringen av vattenskyddsområdet, krävs av en
fastighetsägare än i ett område som inte är skyddat alls.
5.2

Bedömning av ersättningsrätt

Varje ersättningsanspråk behöver hanteras separat, då bedömningen av
ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på
fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den
pågående markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en
inskränkning i markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras
i pengar. För en bedömning av ersättningsskyldigheten behöver de faktiska
förhållandena för respektive fastighet redas ut och värdering sedan ske av
värderingssakkunnig av den eventuella inskränkningen av pågående
markanvändning. Utan en sådan värdering är det svårt att uttala sig om ersättningen
eller risken för att kommunen ska behöva betala någon ersättning, då de
bedömningarna påverkas av många parametrar som är avhängiga de faktiska
förhållandena på varje individuell fastighet. Innan något konkret ersättningsanspråk
inkommer är det därför svårt att göra en bedömning, då det till stora delar beror på
vilken skyddsföreskrift det gäller och på vilket sätt fastighetsägaren menar att det
vållat en begränsning i markanvändningen och vilken storlek på ersättning som
fastighetsägaren begär. Härtill behöver även de befintliga skydden beaktas, då det
behöver bedömas om de befintliga skydden också reglerar den anförda
inskränkningen av markanvändningen. Man behöver alltså göra en bedömning av om
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vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter ytterligare inskränker den aktuella
markanvändningen på den specifika platsen jämfört med de befintliga skydden.
För primär zon kan man konstatera att det endast är ett begränsat område som inte
tidigare har omfattats av restriktioner. Den faktiska bedömningen av om ersättning
ska utgå måste dock göras för varje individuell fastighet utifrån dess specifika
förhållanden.
Vad gäller sekundär zon är skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet något
annorlunda utformade, där vissa åtgärder som är förbjudna inom primär zon istället
är belagda med krav på tillstånd eller ansökan och godkännande från kommunens
nämnd för miljöfrågor. Observera att ersättningsskyldighet för kommunen då först
uppkommer om en ansökt åtgärd nekas eller förenas med särskilda villkor, vilket
stadgas i 31 kap. 5 § MB.
5.3

Bedömning av framställda synpunkter

De synpunkter som framställts rör tvätt och uppställning av fordon, markarbeten,
skogsbruket och hantering av petroleumprodukter. Generellt kan sägas att det
utvidgade området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och
skyddsföreskrifter som redan idag inskränker markanvändningen i olika avseenden
och vittnar om ett överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att MB:s
hänsynsregler redan medför högre grad av aktsamhet. I nuläget synes det vara en
begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara så pass berörda att de tar upp
frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det kunna bli begränsad.
De fall där den pågående markanvändningen uppgår till betydande ekonomiska
värden (såsom skogs- och jordbruk och täktverksamhet) och där föreskriften avsevärt
försvårar den pågående markanvändningen som medför störst risk för omfattande
ersättning från kommunen. Det torde röra sig om en handfull fastighetsägare med
den typen av verksamheter och anspråk. Inverkan på verksamheten vid Lysegården
Sand & Trä torde efter justeringen av vattenskyddsområdet bli begränsad då stora
delar av bolagets verksamhetsområde (och därtill de ytor som inkluderar
jordframställningen och kontor etc.) undantagits från vattenskyddsområdet. Utan att
ta del av specificerade ersättningsanspråk och gå igenom förhållandena på
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respektive fastighet är det dock svårt att närmare bedöma eller kvantifiera
ersättningen som kan bli aktuell.
6

Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förslagen till skyddsföreskrifter och de
synpunkter som framställts under samrådet, tillsammans med regleringen i MB och
kommunens ersättningsprinciper, kan ge upphov till att vissa krav på ersättning
framställs av berörda inom vattenskyddsområdet. Huruvida kommunen faktiskt
kommer att behöva utge någon ersättning är i det här läget svårt att ge ett definitivt
svar på.
Som framgått av framställningen ovan är den ersättning som kommunen kan komma
att bli skyldig att utge i stor grad avhängig de individuella förhållandena på respektive
fastighet inom skyddsområdet.
För att närmare utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid ett beslut
om inrättande av vattenskyddsområdet behöver de faktiska förhållandena för respektive fastighet inom vattenskyddsområdet redas ut och sedan en värderingssakkunnig
anlitas för att ta fram ett värderingsutlåtande för berörda fastigheter.
Värderingsutlåtandet bör avhandla bl a följande faktorer för den berörda fastigheten,
- vad som är pågående markanvändning,
- eventuella kumulationseffekter av befintliga skydd och om ersättning redan utgått
för dessa,
- hur stor inskränkningen blir, tillsammans med eller utöver de befintliga skydden.
Utifrån detta får man göra en bedömning av i vilken omfattning som inskränkningarna
kan anses följa av de krav på allmän aktsamhet som finns i 2 kap. MB. Dock är det
ofta kostsamt att beställa dessa utlåtanden, utlåtandet kan ta lång tid att genomföra
av värderingsmannen, som normalt också behöver inventera berörda fastigheter på
plats, det rör sig om begränsade ytor som beläggs med restriktioner och det är
endast ett fåtal fastighetsägare som berörs (i förevarande fall är det endast ägarna till
en fastighet som har inkommit med synpunkter). Ur det perspektivet kan det framstå
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som onödigt tids- och kostnadskrävande i detta skede att gå vidare med en fullskalig
bedömning av hur stora ersättningsanspråk som eventuellt skulle kunna framställas.
Som angivits ovan är det fastighetsägaren som ska framställa krav på ersättning
samt har att styrka dessa anspråk och ansöka om stämning gentemot kommunen i
domstol, ifall fastighetsägaren och kommunen inte kan finna en frivillig överenskommelse. Utifrån det perspektivet kan det vara mer ekonomiskt försvarbart att
avvakta med eventuell ytterligare ersättningsutredning innan konkreta krav på
ersättning framställts. Till dess kan framställningen ovan användas för att bilda sig en
uppfattning om hur ersättningsbedömningen går till och tjäna som underlag för en
mer generell uppskattning och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av
inrättandet av Lysegårdens vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.
Utan underlag om de exakta förhållandena för respektive berört markområde på
fastigheterna är det svårt att i nuläget redovisa mer än de generella bedömningar
som framgår av denna promemoria. När mer konkret underlag och ersättningsanspråk föreligger, kan en fortsatt utredning göras om kommunens ersättningsskyldighet i de enskilda fallen/fastigheterna.
Göteborg 2021-03-16
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist
Bilagor
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YRKANDEN M.M.
Henrik Flädjemark och Jonas Flädjemark (i fortsättningen bröderna Flädjemark)
har yrkat att Vatten & Miljö i Väst AB till dem ska förpliktas att utge 2 677 648 kr.
Bröderna Flädjemark har yrkat att kapitalbeloppet räknas upp enligt
konsumentprisindex (KPI) från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet.
Bröderna Flädjemark har vidare yrkat att ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå på
nämnda uppräknade belopp från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet
och för tiden därefter enligt 6 § räntelagen till dess full betalning sker.
Vatten & Miljö i Väst AB (i fortsättningen VIVAB eller bolaget) har bestritt
käromålet.
VIVAB har vitsordat sättet att beräkna KPI, dock inte sättet att beräkna ränta.
Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att
ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså den 13 dec 2012 då
skyddsföreskrifterna vann laga kraft, fram till en månad efter det då domen vunnit
laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess betalning sker.
Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 5 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att
ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså det datum
avslagsbeslut i tillståndsfrågan vann laga kraft, fram till en månad efter det då
domen vunnit laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess
betalning sker.
Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
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PARTERNAS GRUNDER FÖR TALAN

Bröderna Flädjemark
De är lagfarna ägare till fastigheten Flädje 2:30 i Falkenbergs kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 26 oktober 2011 (dnr 513-5610-10) på
VIVAB:s begäran om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt på
fastigheterna Vattsgård 1:63 och Flädje 2:30. Beslutet överklagades till regeringen
som den 13 december 2012 avslog överklagandena.
Beslutet om vattenskyddsområde försvårar avsevärt pågående markanvändning,
främst växtodling, för dem på fastigheten.
Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer av beslutet om vattenskyddsområde
för Kärrebergs vattentäkt av den 13 december 2012 då detta innebar förbud för
yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel för
mark inom primär zon.
För mark inom sekundär zon har de ansökt om tillstånd hos Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun till yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär zon på sin
fastighet. Ansökan har dock avslagits, liksom deras överklagande till länsstyrelsen.
Ansökan har prövats i sak men inte enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket
uppställt, utan miljö- och hälsoskyddsnämnden har ställt mycket mer långtgående
krav på deras ansökan än vad som följer av Naturvårdsverkets råd och vägledning.
Detta utan att det har funnits någon saklig grund med hänsyn till människors hälsa
och miljön. Vidare har miljö- och hälsoskyddsnämnden härigenom vid
handläggningen av deras ansökan särbehandlat dem på ett negativt sätt i förhållande
till andra verksamhetsutövare inom samma område. Det innebär att 31 kap 5 §
miljöbalken inte utgör hinder för ersättning.
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VIVAB
VIVAB har angett följande grunder för sitt bestridande.
Någon ersättningsgill skada enligt 31 kap. miljöbalken har inte uppkommit för
bröderna Flädjemark av följande skäl.
De aktuella skyddsföreskrifterna är inte mer långtgående än de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken.
Kvalifikationsgränsen är inte uppnådd, dvs. pågående markanvändning har inte
avsevärt försvåras. Fastigheten har sedan den 1 december 1995 omfattats av äldre
skyddsföreskrifter för Kärrebergs vattentäkt, med motsvarande restriktioner som de
nu gällande skyddsföreskrifterna, och något ytterligare intrång för sådan mark som
redan tidigare omfattats av primär respektive sekundär zon har därför inte
uppkommit. Motsvarande restriktioner har också till viss del gällt genom 14 §
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.
Ersättningsrätt föreligger inte för mark som nyttjas för ändamålen golfbana och bete
inom fastigheten då sådan markanvändning inte avsevärt försvåras genom
restriktionerna i de nu gällande vattenskyddsföreskrifterna, samt då omvandling av
sådan mark till åkermark dessutom skulle förutsätta en ändring av pågående
markanvändning. Gällande växtodling har bröderna Flädjemark inte redovisat om
de själva driver denna verksamhet eller om det är en arrendator eller annan
nyttjanderättshavare. I sistnämnda fall är bröderna Flädjemark inte rätt part att
framställa ersättningsanspråk avseende annan skada. I vart fall skiftena 1 och 2
brukas av annan än bröderna Flädjemark.
Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte eftersom något
avslagsbeslut för bröderna Flädjemark gällande tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna inte föreligger i sak och då deras ansökan om tillstånd enligt
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vattenskyddsföreskrifterna i praktiken har avvisats på grund av brister i ansökan.
Dessa brister beror på bröderna Flädjemarks egen hantering, dvs. de har varit
vållande. Vidare har ekologiskt jordbruk enligt uppgift bedrivits under flertalet år på
fastigheten.
Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte, och inte heller för
"annan skada" enligt 31 kap. 4 § miljöbalken, eftersom tillstånd enligt
vattenskyddsföreskrifterna beviljats de verksamhetsutövare som brukar eller nyttjar
den aktuella marken inom fastigheten.
VIVAB bestrider att marken i fråga inte alls kan brukas för växtodling. Ekologiskt
jordbruk har enligt uppgift bedrivits under flertalet år på fastigheten.
För det fall mark- och miljödomstolen ändå skulle finna att ersättning ska utgå ska
den avse endast de 5 hektar mark som numera omfattas, men inte tidigare omfattats,
av primär skyddszon. Vidare ska ersättningen endast avse marknadsvärdeminskning
då det inte är visat att bröderna Flädjemark brukar marken på sätt att de drabbats av
”annan skada”. Ersättningen i övrigt ska bestämmas enligt av VIVAB ingivet
värderingsutlåtande.
Bröderna Flädjemarks inställning till VIVAB:s bestridandegrunder
Beslutet av den 13 december 2012 är mer långtgående än vad miljöbalkens
allmänna hänsynsregler ger utrymme för. Detta gäller särskilt för primär zon för
vilket förbud av yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel följer. Av Naturvårdsverkets allmänna råd framgår att ett förbud
är mer långtgående än vad som kan anses följa av miljöbalkens hänsynsregler. Det
finns inga särskilda omständigheter i detta fall som skulle medföra en annan
bedömning. Kvalifikationsgränsen är därmed uppnådd. Av Högsta domstolens
praxis följer att markens pågående användning utgör åkermark och inte golfbana
eller bete. Vidare har det ingen betydelse för rätten till ersättning om det har
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förekommit ekologiskt jordbruk eller inte. Att åkermarken genom förbud eller
genom avslag på tillståndsansökan inte kan brukas på normalt konventionellt sätt
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
De är i egenskap av fastighetsägare berättigade till ersättning både för markens
värdeminskning och för annan skada. Beslutet av den 13 december 2012 innebär att
den pågående markanvändningen, åker, avsevärt försvåras. Bl.a. får detta till följd
att sedvanliga grödor inte kan odlas och markens avkastning blir lägre. Detta
medför i sin tur att om marken arrenderas kan inte arrendeavgift för normal
åkermark tas. Den arrendeavgift som de kan få blir istället mycket lägre på grund av
att marken omfattas av de restriktioner som följer av beslutet.
Arrendeavgifterna har anpassats efter förhållandet att marken finns inom
vattenskyddsområde och därmed inte kan brukas på sedvanligt sätt. Arrendeavgiften
är därför avsevärt mycket lägre än vad de skulle vara om marken inte omfattades av
vattenskyddsområde. Vilka arrendatorerna är och vilken verksamhet de bedriver
kan växla men begränsningarna i den pågående markanvändningen är bestående.
De bestrider att ersättning för endast 5 hektar inom primär zon ska utgå med hänsyn
till precisering av olika skiften vad gäller skyddsområdesindelning före och efter
beslutet om vattenskyddsområde från 2011 vad gäller arealer och tillståndsbeslut.
PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN (i huvudsak)

Skyddsföreskrifterna i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken
Bröderna Flädjemark
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområde är inte
rättsligt bindande. De tar sikte på vad myndigheter bör tänka på när vatten-
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skyddsområdet ska bildas eller ombildas samt hur föreskrifter kan utformas. Att
Naturvårdsverket föreslår att förbud ska gälla i primär zon är i första hand påkallat
av miljöskäl men som verket framhåller innebär förbud att verksamhetsutövare
lättare kan få ersättning. Att Naturvårdsverket i sina allmänna råd anger att förbud
kan vara lämpligt i inre zon kan således inte läggas till grund för att ersättningsrätt
enligt 31 kap. miljöbalken inte skulle föreligga.
VIVAB
Gränsen för vilken försiktighet som enligt de allmänna hänsynsreglerna ska iakttas
har enligt rättspraxis ansetts kunna utläsas av Naturvårdsverkets allmänna råd m.m.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde anges förbud mot
förvaring, transport och spridning av kemiska bekämpningsmedel inom den primära
skyddszonen motsvara ett normalt skyddsbehov. För sekundär skyddszon anges att
föreskrifter bör innefatta krav på tillstånd för att hantera sådana medel. Det anges
vidare att krav på tillstånd bör föreskrivas för yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde. I förevarande fall är vattenskyddsföreskrifterna inte mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd. Kärrebergs
grundvattentäkt är huvudvattentäkt för Falkenbergs kommun och har måttlig till
extremt hög sårbarhet när det gäller geologiska förhållanden och risk för
föroreningsskada på grundvattnet, och de antagna skyddsföreskrifterna är därför
inte heller mer långtgående än vattentäktens skyddsbehov.
Frågan om pågående markanvändning avsevärt har försvårats
Bröderna Flädjemark
Fastigheten är taxerad som jordbruksmark och marken används huvudsakligen för
växtodling. Det är 29 hektar av fastigheten som berörs av beslutet om
vattenskyddsområde. Föreskrifterna med förbud innebär att det inte längre är
möjligt att bedriva konventionell växtodling på denna mark. 8 hektar omfattas av

8
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

M 4490-13

primär zon. De har nekats tillstånd för de 21 hektar som omfattas av sekundär zon.
Det är därmed inte möjligt att bedriva växtodling på denna mark heller. Pågående
markanvändning har därmed avsevärt försvårats.
Det nu aktuella beslutet om vattenskyddsområde ersätter ett tidigare sådant beslut
från 1995 och avser ett större markområde. De geografiska förändringarna innebär
att det nu aktuella beslutet ska betraktas som ett nytt beslut om vattenskyddsområde. Vidare grundades beslutet 1995 inte på miljöbalken.
Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer redan av beslutet om
vattenskyddsområde då dess föreskrifter anger förbud för yrkesmässig hantering av
bekämpningsmedel. Detta försvårar avsevärt pågående markanvändning.
Tillämpningen av 2 kap. miljöbalken medför inte någon ändring till rätten till
ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Rätten till ersättning stöds också av 2 kap.
15 § regeringsformen och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.
Det saknar betydelse att viss mark använts som golfbana. Marken kan plöjas upp
och användas som jordbruksmark utan omfattande åtgärder.
Det saknar betydelse för rätten till ersättning vilka föreskrifter som gällt enligt
tidigare beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter. Intrånget eller skadan
uppstår först då tillstånd nekas.
VIVAB
De tidigare vattenskyddsföreskrifterna från 1995 innehöll samma begränsningar
som de nu aktuella för primär och sekundär zon i nu aktuella avseenden. Den enda
förändring som skett avseende jordbruk är att restriktionerna gällande
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handelsgödsel i primär zon har mildrats genom att tidigare förbud ersatts av ett
tillståndskrav. Markanvändningen har därför inte avsevärt försvårats.
Golfbanan har beviljats tillstånd för användning av handelsgödsel inom primär och
sekundär skyddszon. Den pågående markanvändningen (golfverksamhet) påverkas
således inte alls av skyddsföreskrifterna. Ett eventuellt återställande av marken till
jordbruk utgör ändrad markanvändning då det är fråga om helt olika slags
näringsverksamhet.
Ersättningsrätt med hänsyn till 31 kap. 5 § miljöbalken
Bröderna Flädjemark
Ifråga om pågående markanvändning har den tillståndsprövning som skett av
kommunen avseende den tidigare angivna tillståndsansökan bedömts på felaktiga
grunder. Det ska inte inverka på bedömningen av en tillståndansökan i sig att annan
verksamhetsutövare har bedrivit verksamhet inom området. Inte heller ska
kommunen göra en egen civilrättslig tolkning av det nyttjanderättsförhållande som
finns eller kan komma att finnas mellan markägaren och annan verksamhetsutövare.
Dessa omständigheter ska inte ligga dem till last i denna process. Det kan heller inte
krävas att de måste föra talan om oaktsam myndighetsutövning först och begära det
aktuella målet vilande.
De har ansökt om tillstånd till användning av växtnäring i form av mineralgödsel
och organiskt gödsel samt växtskyddsmedel för 21 hektar i sekundär zon. Ansökan
innehåller omfattande redovisning av deras sökta verksamhet, inklusive grödval,
behov av insatsmedel, markförhållanden m.m. Samtliga sökta växtskyddsmedel var
vid ansökningstillfället registrerade och godkända för användning i Sverige.
Ansökan uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs på en sådan ansökan enligt
gällande allmänna råd och föreskrifter. De har särbehandlats av kommunen på ett
negativt sätt.
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Deras tillståndsansökan har enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut avslagits
och inte avvisats. Därmed har nämnden prövat ansökan i sak. De har ingen
anledning att uppfatta förhållandet på något annat sätt. Såväl beslutets lydelse och
skäl visar att ansökan prövats i sak. Beslutet innebär att tillstånd till växtskydds- och
växtnäringsmedel nekats. Avslagsbeslutet har inte berott på deras eget handlande i
tillståndsärendet. Beslutet är en tillämpning av föreskrifterna från den 13 december
2012. Det innebär att inga växtskyddsmedel tillåts vilket avsevärt försvårar
pågående markanvändning.
De har inte eller har haft något arrendeavtal med Gården Olof-Lars AB. VIVAB har
bevisbördan för påståendet att det föreligger ett arrendeavtal mellan Gården OlofLars och dem och under vilken tid detta i så fall görs gällande. Gården Olof-Lars
ansökan avser rätt att använda växtskyddsmedel i två skiften i sekundär zon.
Därmed korresponderar således inte heller Gården Olof-Lars ansökan eller
tillståndsbeslut med den mark som de har ansökt om tillstånd för och yrkat
ersättning för. Tillstånd för tre växtskyddsmedel synes i efterhand ha lämnats per
telefon. De grundar sin talan på hur förhållandena var i december 2013. Oavsett om
Gården Olof-Lars skulle bruka marken 2015 är det fastighetsägarna som drabbats
av rådighetsinskränkningen.
När det gäller tillståndet för Ullared Flädje Golfklubb avser det en annan fastighet
och är därför inte relevant.
VIVAB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 13 augusti
2014 att avslå bröderna Flädjemarks ansökningar om dels tillstånd till hantering av
handelsgödsel inom primär skyddszon, dels tillstånd till hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon. Dessa beslut innebär i
praktiken en avvisning på grund av brister i underlaget och någon prövning i sak
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som lett till avslag har således inte skett i tillståndsfrågan. Det åligger den som
ansöker om tillstånd att inge det underlag som erfordras för att ansökan ska kunna
prövas i sak och särskilt då den prövande myndigheten uttryckligen efterfrågat visst
kompletterande underlag. Att ansökningshandlingarna inte har kunnat prövas i sak
beror på bröderna Flädjemarks egen handläggning. Ett avvisnings- eller
avslagsbeslut som beror på att ansökan i sig varit undermålig kan inte utgöra ett
sådant ersättningsgrundande beslut som avses i 31 kap. 5 § miljöbalken. Att det i
praktiken rör sig om ett avvisningsbeslut stöds också av vad länsstyrelsen, efter
överklagande av nämndens beslut, angav i sitt beslut den 2 juli 2014.
Som skäl för att inte bevilja bröderna Flädjemark tillstånd angavs följande i
nämndens beslut.
1. Sökanden har vidhållit att tillstånd ska gälla i 4 år trots att förvaltningen
informerat om att tillstånd endast beviljas för ett år i taget.
2. Ansökan omfattar golfbana där bekämpningsmedel och stallgödsel inte används.
För golfbanan finns redan tillstånd till handelsgödsel och två ansökningar kan inte
beviljas för samma mark.
3. Villkor i tillstånd för år 2013 gällande funktionstest och sprutjournal vid
användning av bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde har inte
uppfyllts av den sprutförare som sökandena avser att anlita.
4. Krav på att presentera växtodlingsplan har inte uppfyllts, trots begäran av
förvaltningen.
5. Specificerad preparatlista har inte ingivits, trots begäran av förvaltningen.
6. Sökanden har inte presenterat uppgifter om hur användning av bekämpningsmedel kommer att minimeras i odlingen, trots begäran av förvaltningen.
Även om miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i tillståndsfrågan skulle anses
utgöra avslag i sak kan den pågående markanvändningen inte anses avsevärt ha
försvårats med mindre att bröderna Flädjemark visar att de tidigare beviljats sådana
tillstånd.
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Liknande tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna som de av bröderna Flädjemark
sökta har meddelats andra sökande inom vattenskyddsområdet, t.ex. Glostorp
Lantbruk AB.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 28 maj 2015
att meddela Gården Olof-Lars AB tillstånd att inom fastigheten Flädje 2:30 sprida
kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen inom yttre (sekundär)
skyddszon för Kärrebergs vattentäkt till och med den 30 september 2019. Det har i
målet framgått att tillståndet omfattar i vart fall skiftena 1 och 2 inom sekundär zon
på fastigheten. Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna till spridning inom dessa
delar av sekundär zon har således meddelats den som brukar det aktuella området.
I primär skyddszon inom fastighten Flädje 2:30 har Flädje golfklubb tillstånd att
sprida handelsgödsel, även om fastighetsbeteckningen inte nämns i beslutet.
Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna avseende spridande av handelsgödsel i
primär skyddszon har således beviljats den som brukar det aktuella området.
Värdering av skadan
Bröderna Flädjemark
Värderingen har utförts av företaget Växa Sverige. Värderingen har utgått från att
Flädje 2:30 berörs av både primärt och sekundärt skyddsområde för Kärrebergs
vattentäkt och att inga kemiska bekämpningsmedel får användas. Brukad areal inom
primärt skyddsområde uppgår till 8 ha. Jordarten varierar inom området från mo till
lättlera med måttligt inslag av mull. Arealen inom sekundärt skyddsområde uppgår
till 21 ha. Jordarten inom området domineras av leriga jordar med måttliga
mullhalter. Värderingen tjänar till att beräkna de merkostnader och intäktsbortfall
som uppkommer vid växtodling inom skyddsområdet för vattentäkten.
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Värderingen utgår från att växtföljden måste ändras och vissa grödor som
exempelvis höstraps inte alls kan odlas längre inom vattenskyddsområdet.
Värderingen redovisar att det vid bekämpningsförbud kommer att bli
skördereduktion på grund av svampangrepp, ogräs och insekter. Resultatet av
kalkylerna redovisas i tabellen nedan.
Växtföljd och TB 2. Spannmål, höstraps och konservärter
Ej vattenskyddsområde

Primär skyddszon

Gröda

TB 2

Gröda

Höstraps
Rågvete
Potatis
Korn
Konservärt
Rågvete
Korn

(kr/ha)
2 300
2 430
5 080
810
2 190
2 430
810

Träda
-2 800
Rågvete
25
Råg-vete
25
Träda
-2 800
Rågvete
25
Rågvete
25
Träda
-2 800

Medel

2 290

Sekundär skyddszon

TB 2 (kr/ha) Gröda

-1190

Träda
Rågvete
Rågvete
Kom
Konservärt
Rågvete
Korn

TB 2
(kr/ha)
-2 660
2 160
2 160
760
1 910
2 160
760
1040

Värderingen omfattar även nedanstående kostnader som inte ingår i kalkylen ovan.
Spridningsareal
Om det blir begränsningar för spridning av flytgödsel på den primära skyddszonen
får inte denna areal längre räknas som spridningsareal vilket har stor betydelse inom
ett djurtätt område. Sprider man flytgödseln intill gården blir spridningskostnaden
ca 15 kr per kbm. Ökas avståndet till ca 8 km från gården ökar kostnaden till ca 5060 kr per kbm. Differensen blir därmed 35-45 kr per kbm eller ca 700-900 kr per ha
vid en giva på 20 kbm per ha.
Försämrat markvärde
Jordbruksmark som ligger inom vattenskyddsområde får ett sämre marknadsvärde.
De regler som gäller inom ett vattenskyddsområde antas sänka markvärdet med ca
35-40 % inom primär skyddszon där man inte får använda flytgödsel/urin, med ca
25-30 % inom primär skyddszon om man får använda flytgödsel/urin" och med ca
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15-20 % inom sekundärt vattenskyddsområde. Markvärdet utanför
vattenskyddsområdet på fastigheten Flädje 2:30 uppskattas till 220 000 kr.
Försämrad arrondering
Merkostnad vid brukandet uppstår när gränsen för skyddszonen skär tvärs över ett
fält som normalt brukas enhetligt. På fastigheten berörs ett fält där ca 2 ha ligger
inom sekundär skyddszon medan den andra delen av fältet ligger utanför
skyddszonen. Detta försvårar brukandet av fältet avsevärt då arealen inom
skyddsområdet får brukas för sig. Både grödval och kemiska växtskyddsinsatser
kommer att skilja sig åt mellan de båda fältdelarna. Den rörliga maskinkostnaden
samt tidsåtgången för växtodlingen uppskattas bli fördubblad på arealen inom
sekundär skyddszon.
Slutresultatet av värderingen sammanfattas enligt nedan. Kalkylperioden i
beräkningarna är 25 år med en kalkylränta på 4,00 %. De årsvisa summorna i
beräkningarna ska därmed multipliceras med konstaten 15,622 enligt
kapitaliseringstabellen.
Primär skyddszon (8 ha)
Merkostnad/intäktsbortfall

Summa

Summa efter

Försämrat TB 2

27 840 kr/år

434 919 kr

Minskad spridningsareal

6 400 kr/år

99 981 kr

Minskat markvärde

704 000 kr

704 000 kr

Sekundär skyddszon (21 ha)
Merkostnad/intäktsbortfall

Summa

Försämrat TB 2 (21 ha)

26 250 kr/år

Sämre arrondering (2 ha)

3 350 kr/ha och år 104 668 kr

Minskat markvärde

924 000 kr

410 080 kr
924 000 kr

Summa totalt 2 677 648 kr
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VIVAB
Värderingen har utförts av Mats Lundevaller, Forum Fastighetsekonomi AB.
Värderingen har utgått från den så kallade IAN-metoden (Intrång i Areella
Näringar). Metoden ger underlag för att bedöma en totalskada. Totalskadan
beräknas som nuvärdet av årsskador under återstående innehavstid samt nuvärdet av
marknadsvärdeminskningen efter innehavstiden.
Värdetidpunkt är december 2012. Värderingsobjektet berörs av vattenskyddsområde
på totalt ca 29 ha varav ca 8 ha (5 ha nytt område) inom primära skyddsområdet och
ca 21 ha sekundära skyddsområde. Berört område består av åkermark lämplig för
spannmålsodling, på vilken en del är upplåten för golfbana ca 5 ha. Föreskrifterna
föreskriver att spridning av naturgödsel förbjuds inom primärområdet och är
tillståndspliktigt inom sekundärområdet. Tillstånd för spridning av handelsgödsel
krävs inom de båda områdena. Spridning av kemiska bekämpningsmedel är
förbjudet inom primära området och kräver tillstånd inom det sekundära området.
Skillnaden i täckningsbidrag mellan normal spannmålsodling utan restriktioner och
den alternativa växtodling som kan bedrivas efter att föreskrifterna börjat gälla bedöms utgöra rätten till ersättning för både marknadsvärdeminskning och annan
skada.
Ca 29 ha åkermark bedöms beröras av vattenskyddsområdet, varav ca 5 ha bedöms
vara utarrenderat som golfbana. Inom området bedöms pågående verksamhet vara
spannmålsodling (och golfbana). Ändring av föreskrifterna för Kärrebergs
grundvattentäkt bedöms beröra fastighetens primär zon med ca 8 ha och ca 21 ha
sekundär zon. Av de 8 ha inom primära skyddszonen bedöms 5 ha inte legat inom
primär skyddszon tidigare.
För växtskyddsmedel, jordbruk och djurhållning gäller följande inom den primära
skyddszonen:
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 Hanteringen av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen är förbjuden annat
än för transport.
 Lagring och hantering av gödselstäder, urinbrunnar eller ensilageanläggningar får inte förekomma utan tillstånd. Transport av handelsgödsel
får ske utan tillstånd.
För den sekundära skyddszonen gäller följande:
 Annan hantering av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än transport
får inte ske utan tillstånd.
 Annan hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel och andra
organiska ämnen får inte ske utan tillstånd.
 Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.
Det är skadan av att inte kunna fortsätta med biologisk gödsling och kemisk
bekämpning som ska bedömas (intrångsersättning). Skadan beräknas som
skillnaden i täckningsbidrag mellan "normalt brukande" och alternativt brukande
enligt skyddsföreskrifterna för Kärrebergs vattenskyddsområde av grödorna
rågvete, korn, höstraps, potatis och konservärt.
Enligt beräkningskalkylen bedöms den årliga skadan avrundat till 8 000 kr/ha och
år. Skadan ska beräknas utifrån 5 ha som inte tidigare legat inom primär skyddszon.
Årskadan bedöms till 40 000 kr. Den så kallade M-faktorn enligt IAN-metoden för
bedömning av intrångsersättningen bedöms till faktor 15. Ersättningen blir
600 000 kr, (40 000 kr x 15 = 600 000 kr).
Ägaranas återstående innehavstid har bedömts till 30 år. En nuvärdesberäkning av
den årliga skadan på 40 000 kr under 30 år med 3 procents realränta ger en
ersättning på 784 000 kr (40 000 kr x 19,6).
Nuvärdet av marknadsvärdeminskningen på 600 000 kr om 30 år med 3 % ränta ger
246 000 kr (600 000 kr x 0,41). Den totala skadan blir därmed 1 030 000 kr
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(246 000 kr + 784 000 kr) för primärområdet på 5 ha (tillkommande areal). Annan
skada är lika med: total skada minus marknadsvärdeminskning = 430 000 kr
(1 030 000 kr - 600 000 kr).
Den totala skadan kan därmed delas upp i:
Marknadsvärdeminskning 600 000 kr
Annan skada

430 000 kr

Summa

1 030 000 kr

Fastighetens marknadsvärdeminskning ska enligt expropriationslagens regler räknas
upp med 25 procent. Den totala ersättningen för påverkan av vattenskyddsområdet
bedöms därmed uppgå till avrundat 1 200 000 kr.
BEVISNING
Förhör under sanningsförsäkran har hållits med Henrik Flädjemark och Jonas
Flädjemark. De har hörts om bl.a. jordbruksfastighetens värde, brukningsförutsättningar, upplåtelser, tillstånd och förutsättningar härför.
På bröderna Flädjemarks och VIVAB:s begäran har miljö- och hälsoinspektör
Kristina Lindefeldt, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun,
hörts som vittne. Hon har hörts om bl.a. sina kontakter med kärandena, Gården Olof
Lars företrädare och Glostorps AB:s företrädare i samband med prövning och beslut
av tillstånd till yrkesmässig användning av växtskydd- och växtnäringsämnen inom
Kärrebergs vattenskyddsområde.
På VIVAB:s begäran har auktoriserade värderaren Ulf Weitze hörts om bl.a.
värderingsfrågorna i målet och av Forum Fastighetsekonomi AB upprättat
värdeutlåtande.
Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
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DOMSKÄL

Målet i sak
Av 31 kap. 4 § miljöbalken följer att en fastighetsägare har rätt till ersättning på
grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom berörd del av en
fastighet avsevärt försvåras om beslutet t.ex. gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 §
om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden. Det beslut om
inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter som ersättningstalan i
detta mål grundar sig på är Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 26 oktober 2011
om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt i Falkenbergs kommun. Beslutet
vann laga kraft den 13 december 2012 genom att regeringen avslog överklagandena
av länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens beslut hade föregåtts av en ansökan från
VIVAB.
Det var inget nytt vattenskyddsområde som inrättades. Det fanns redan
vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt, senast beslutat den 1 december
1995. I länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2011 angavs också att det tidigare
vattenskyddsområdet med föreskrifter upphörde att gälla. Genom det nya beslutet
utvidgades bl.a. primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon i förhållande till 1995
års beslut.
En stor del av de markområden som bröderna Flädjemarks ersättningsanspråk avser
har tillhört primär respektive sekundär skyddszon även enligt 1995 års beslut om
vattenskyddsområde. Skyddsvillkoren i relevanta delar (jordbruk, djurhållning
m.m.) för de båda zonerna är inte mer långtgående i 2011 års föreskrifter än i 1995
års. De är i princip desamma med undantag av en mildring i 2011 års föreskrifter
genom att spridning av handelsgödsel i primär zon inte är förbjuden, utan möjlig
under förutsättning att miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd till det. Detta
innebär att pågående markanvändning inte avsevärt (och inte alls) försvåras i fråga
om de markområden som tillhör primär respektive sekundär zon enligt både 1995
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års och 2011 års vattenskyddsföreskrifter. Bröderna Flädjemark har redan av detta
skäl inte rätt till någon ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken i fråga om dessa
markområden. Vad gäller primär zon är det mot bakgrund av det nu anförda endast
ett område om fem hektar för vilket ersättning kan komma ifråga.
VIVAB har som en generell bestridandegrund i målet angett att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet inte är mer långtgående än de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa
möjliga teknik) som en verksamhetsutövare är skyldig att följa. Ersättningsrätt
skulle då enligt VIVAB över huvud taget inte föreligga eftersom pågående
markanvändning inte avsevärt försvåras då det som anges i skyddsföreskrifterna
redan följer av miljöbalkens hänsynsregler. VIVAB har i sammanhanget angett att
skyddsföreskrifterna ligger i linje med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd som rör vattenskyddsområden. Domstolen finner inte skäl att pröva denna
bestridandegrund på andra markområden än de som gäller utvidgning av primär
respektive sekundär zon. För de områden som är primär respektive sekundär zon i
både 1995 års och 2011 års skyddsföreskrifter har domstolen redan kommit fram till
att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras och att ersättningsrätt därför
saknas.
En utgångspunkt är att när föreskrifter för vattenskyddsområde införs ska ersättning
för rådighetsinskränkningar komma i fråga enligt vad som följer av 31 kap. 4 §
första stycket 5 miljöbalken liksom gäller för övriga i paragrafen uppräknade
områdesskydd m.m. (jfr t.ex. SOU 2013:59 s. 126-128). De föreskrifter och
allmänna råd från Naturvårdsverket som VIVAB hänvisat till aktualiserades inte i
tillämpliga delar för de utvidgade zonområdena förrän länsstyrelsen beslutade om
gränsändringarna år 2011. Innan dess kan motsvarande restriktioner inte ansetts ha
gällt enbart med stöd av de allmänna hänsynsreglerna. De båda rättsfall från
Miljööverdomstolen som VIVAB åberopat i sammanhanget (MÖD 2002:55 och
domen den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00, DM 41) avser andra situationer än i
förevarande mål. Att ett beslut om vattenskyddsområde i och för sig aktualiserar
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tillståndsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter kan inte rimligen medföra att
den lagstadgade ersättningsrätten enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 går förlorad.
VIVAB kan således inte ha framgång med denna invändning.
Om ett beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter innebär att det krävs
tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning enligt 31 kap. 4 §
miljöbalken endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor.
Detta följer av 31 kap. 5 § första stycket miljöbalken.
Enligt länsstyrelsens beslut 2011 krävs tillstånd för, såvitt nu är aktuellt, följande
åtgärder eller verksamheter. I primär skyddszon får annan hantering än transport av
handelsgödsel inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär
zon får annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel
inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär zon gäller
vidare att annan yrkesmässig hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel
och andra organiska gödselmedel inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det kan tilläggas att annan hantering än transport av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden i primär zon.
Bröderna Flädjemark sökte tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen
och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon. Vidare ansökte de i ett
annat ärende om tillstånd för yrkesmässig hantering av stallgödsel, andra organiska
gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon samt tillstånd till
hantering av handelsgödsel i primär zon. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Falkenbergs kommun avslog emellertid ansökningarna. I skälen för de båda
besluten räknade nämnden upp diverse uppgifter som ansökan inte kompletterats
med trots att nämnden begärt att få in dessa uppgifter från bröderna Flädjemark.
Bröderna Flädjemark överklagade nämndens båda avslagsbeslut till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen angav sammanfattningsvis i sina beslutsskäl att alla de
kompletteringar som nämnden begärt inte var nödvändiga men att flera av dem var

21
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

M 4490-13

det, t.ex. att växtodlingsplan och gödselplanering skulle presenteras och att det
skulle redovisas hur man försökt begränsa sin användning av bekämpningsmedel.
Länsstyrelsen fann att nämnden haft fog för att avslå ansökningarna eftersom
sökandena - genom redovisat underlag i ansökan - inte visat att förutsättningarna att
bevilja tillstånd var uppfyllda. Länsstyrelsen avslog alltså överklagandena. Besluten
överklagades inte till mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att bröderna Flädjemark inte har följt
nämndens krav på komplettering av ansökningarna. Det är upp till nämnden att med
hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall, t.ex. bakgrundskunskapen om
aktuell verksamhet, bestämma vilket och hurudant underlag den behöver för sin
prövning. I detta fall har det heller inte framkommit att det varit fråga om något
material som bröderna Flädjemark inte kunnat få fram eller som varit oväsentligt.
Domstolen anser att bröderna Flädjemark själva har varit vållande till att de fått
avslag på sina ansökningar och inte heller gjort vad de kunnat för att begränsa sin
skada i fråga om tillståndsansökningarna. Nämndens och länsstyrelsens
avslagsbeslut kan vid sådant förhållande inte kan ligga till grund för ersättning
enligt 31 kap. 5 § miljöbalken. I praktiken har det varit fråga om avvisningsbeslut
från nämndens sida. Det kan anmärkas att vittnet Kristina Lindefeldt uppgett att
bröderna Flädjemark inte kommit in med någon ny ansökan till nämnden. Det kan
också tilläggas att andra verksamhetsutövare har fått tillstånd av nämnden enligt
vattenskyddsföreskrifterna och det har inte framkommit att bröderna Flädjemark
skulle ha nekats tillstånd om de haft kompletta ansökningar enligt nämndens
önskemål. Med hänsyn till det anförda har bröderna Flädjemark inte rätt till
ersättning i fråga om markområdena inom sekundär zon. Detta gäller således även
det markområde i sekundär zon som inte tillhörde den zonen enligt 1995 års
vattenskyddsföreskrifter. Inte heller har bröderna Flädjemark med hänsyn till det nu
anförda rätt till ersättning i fråga om markområdena i primär zon annat än i de
avseenden förbud gäller enligt 2011 års skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
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Enligt vad domstolen ovan kommit fram till kan ersättning bli aktuell endast
beträffande den del på fem hektar i primär zon som tidigare tillhörde sekundär zon.
Detta markområde är det s.k. skifte 4 som tillsammans med skifte 3 utgör en del av
en golfbana, vilken drivs av annan än bröderna Flädjemark. VIVAB har bestritt att
utge ersättning för markområde som nyttjas som golfbana då sådan markanvändning inte avsevärt försvåras genom restriktionerna i 2011 års vattenskyddsföreskrifter och då omvandling av sådan mark till åkermark skulle medföra en
ändring av pågående markanvändning. Mark- och miljödomstolen anser att
ersättning till bröderna Flädjemark inte kan utgå för området redan av den
anledningen att en övergång från golfbana till jordbruksverksamhet innebär en
annan slags näringsverksamhet och därmed ändrad markanvändning (jfr t.ex. NJA
2015 s. 323 p 4). Vidare krävs det med tanke på bl.a. sandbunkrar vissa
markarbeten för en sådan övergång. Pågående markanvändning har alltså inte
avsevärt försvårats för golfbaneområdet genom 2011 års vattenskyddsföreskrifter
och ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken kan då inte utgå.
Sammanfattningsvis ska alltså käromålet i sin helhet ogillas.
Vad parterna har anfört i övrigt medför ingen ändring av den utgång i målet som
mark- och miljödomstolen har kommit fram till enligt ovan.
Rättegångskostnader
Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 158 659 kr,
varav 102 972 kr utgör ombudsarvode. Kostnaderna för ombudsarvode avser endast
tiden fram till år 2015 då ombudet Christine Andersson slutade på LRF Konsult.
VIVAB har medgett betalningsskyldighet för bröderna Flädjemarks rättegångskostnader i målet. Bolaget har medgett yrkat belopp, utom i fråga om ombudsarvode där endast 70 000 kr har medgetts främst med hänvisning till dålig
processföring från ombudets sida i olika avseenden.
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Bröderna Flädjemark stöder sitt yrkande beträffande ombudsarvode på fakturor från
LRF Konsult. Av fakturorna och dess specifikationer framgår att en del av nedlagd
tid och därmed fakturerat belopp avser överklagande av länsstyrelsens beslut om
vattenskyddsområde till regeringen och i målet omnämnda ansökningar till miljöoch hälsoskyddsnämnden om tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Dessa kostnader, som uppgår till mer än 33 000 kr, rör förvaltningsrättsliga förfaranden och kan inte anses vara rättegångskostnader hänförliga till
förevarande mål hos mark- och miljödomstolen angående intrångsersättning. Av
detta följer att bröderna Flädjemark kan tillerkännas ersättning för ombudsarvode
endast med av VIVAB medgivet belopp, 70 000 kr. Övriga poster avseende
rättegångskostnader är medgivna och ska därför betalas av VIVAB.
Sammanfattningsvis ska alltså VIVAB ersätta bröderna Flädjemark för
rättegångskostnader med 125 687 kr, varav 70 000 kr utgör ombudsarvode.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425)
Överklagande senast den 6 december 2017.

Stefan Mattsson

Sören Karlsson

Göran Carlsson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Mattsson (ordförande), de
tekniska råden Sören Karlsson och Göran Carlsson samt den särskilda ledamoten
Tore Gunnesson.

Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

DV 425 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

www.domstol.se

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060106

DOM

2019-08-29
Stockholm

Mål nr
M 6362-18

Sid 1 (5)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-06-12 i mål nr
M 1006-16, se bilaga A
PARTER
Klagande
Östads stiftelse, 863500-1285
Östads säteri 1, 441 91 Alingsås
Ombud: Advokaten Anders Linnerborg och jur.kand. Emelie Sandberg
Setterwalls advokatbyrå AB
Box 4501, 203 20 Malmö
Motpart
Lerums kommun
443 80 Lerum
Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och juristen Charlotte Bourner
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Norra hamngatan 18, 411 06 Göteborg
SAKEN
Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom beslutar Mark- och
miljööverdomstolen att Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 1 440 000 kr,
uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dagen för denna dom
samt avkastningsränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på det uppräknade beloppet
från den 30 april 2015 till dess betalning sker.
2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 148 990 kr för rättegångskostnader
i Mark- och miljööverdomstolen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till
dess betalning sker. Beloppet avser ombudsarvode.
____________
Dok.Id 1501320
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen

DOM

Sid 2
M 6362-18

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Östads stiftelse har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska förpliktiga Lerums
kommun att utge intrångsersättning och ersättning för annan skada med totalt
1 440 000 kr, uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dess
betalning sker, samt avkastningsränta (referensränta plus två procent) på det
uppräknade beloppet från samma tidpunkt till dess betalning sker.
Lerums kommun har bestritt stiftelsens talan.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och
miljööverdomstolen.
UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Östads stiftelse har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i
mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har stiftelsen anfört i huvudsak följande:
Den enskilde kan inte ha bevisbördan för vad som varit tillåtet före införandet av ett
förbud. Den omständigheten att tidigare användning av kemiska bekämpningsmedel
aldrig har påverkat kvaliteten på grundvattnet talar för att marken inte skulle vara
känsligare än att tolv meters skyddsavstånd är tillräckligt. Ett påstående om att området
skulle vara känsligare torde ligga på kommunen att styrka. Generellt har myndigheten
bevisbördan vid ingrepp i fast egendom.
Huvudregeln är att ersättning ska utgå när markanvändningen försvåras. Ändamålet
med bestämmelsen talar för att en bevislättnad ska medges för det fall bevisbördan
läggs på stiftelsen.
Någon exakt bedömning av hänsynsreglernas räckvidd är inte nödvändig eftersom
ersättning ska utgå för hela skadan redan då kvalifikationsgränsen passeras.
Kvalifikationsgränsen är klart uppnådd trots viss osäkerhetsmarginal och
värdeminskningen kan inte anses bagatellartad.
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I den information som anges i själva beslutet om vattenskyddsområde formuleras
hänsynskraven på följande sätt: ”Extra försiktighet bör iakttas vid användning av
kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till
dricksvattenbrunn, diken, dräneringsbrunnar eller ytvattendrag. Vid osäkerhet
angående förekomst av brunnar bör kontakt tas med det kommunala miljökontoret för
upplysning.” Denna kvalificering av hänsynskraven talar inte för att användning av
bekämpningsmedel skulle vara förbjuden på ett område om 50 hektar.
Lerums kommun har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i
mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har kommunen anfört i huvudsak följande:
Stiftelsen har bevisbördan för att en ersättningsgill skada uppkommit samt i sådant fall
för skadans omfattning. Det innebär att stiftelsen har att redovisa hur referensscenariot
såg ut för användningen av kemiska bekämpningsmedel utifrån samtliga hänsynsregler
i 2 kap. miljöbalken (MB) innan vattenskyddsområdet inrättades, och att inrättandet
lett till ett ”avsevärt försvårande”. Att bevisbördan placeras hos stiftelsen
överensstämmer även med bevissäkringsteorin, eftersom det är stiftelsen som har bäst
möjligheter att, i det enskilda fallet säkra bevisning angående området, markens
genomsläpplighet, spridningsmetoder samt vilket medel som avses och dess
egenskaper (flyktighet, spridningsegenskaper, giftighet etc.).
Det finns inget stöd för stiftelsens påstående att kemiska bekämpningsmedel aldrig
påverkat vattenkvaliteten i området. Att kemiska bekämpningsmedel historiskt inte
påverkat en vattentäkt visar inte heller att de inte skulle kunna göra det i framtiden.
Sjöviks vattenskyddsområde är inrättat för att skydda Sjöviks grundvattentäkt från
förorening. Grundvattentäkter kräver ett mer omfattande skyddsområde än
ytvattentäkter. Syftet med vattenskyddsområdets primära zon är att en akut förorening
ska kunna upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen.
Föreskrifterna är formulerade i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1997:2 som kodifierar det allmänna aktsamhetskravet. Föreskrifterna motsvarar
således allmän aktsamhet och den inskränkning som ska tålas utan ersättning.
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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Lerums kommun har inrättat ett vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt. Av
föreskrifterna för skyddsområdet framgår att hantering av kemiska bekämpningsmedel
är förbjuden inom en primär zon, med undantag för transport och hastigt påkommen
punktsanering i vissa fall. Östads stiftelse har begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § MB
med hänvisning till att föreskrifterna avsevärt försvårar driften av konventionellt
jordbruk på ett antal fastigheter som helt eller delvis omfattas av den primära zonen.
Fastighetsägaren har rätt till ersättning endast för sådana inskränkningar i pågående
markanvändning som går utöver de allmänna hänsynskraven i 2 kap. MB (se prop.
1997/98:45 I s. 551). Det innebär att bedömningen av om markanvändningen avsevärt
försvåras ska göras med utgångspunkt i en användning som är förenlig med
hänsynsreglerna. Frågan i målet är således om redan hänsynsreglerna medfört så
långtgående begränsningar av rätten att använda kemiska bekämpningsmedel inom
berörda områden, att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras av
föreskrifterna.
Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan
ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt
förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan dock
i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet avsevärt
försvåras i den mening som avses i bestämmelsen.
I detta fall sträcker sig berörd åkermark inom den primära zonen flera hundra meter
från den vattentäkt som skyddas av föreskrifterna. Det finns inga uppgifter i målet som
talar för att särskild försiktighet är påkallad i området på grund av markens
genomsläpplighet, väderförhållandena eller liknande omständigheter. Under dessa
förhållanden kan det presumeras att förbudet mot användning av kemiska
bekämpningsmedel avsevärt försvårar driften av konventionellt jordbruk. Östads
stiftelse har därför rätt till ersättning för det intrång i den pågående verksamheten som
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet inneburit. Parterna är överens om
ersättningens storlek. Överklagandet ska därför bifallas.
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Östads stiftelse har i Mark- och miljööverdomstolen begärt att kapitalbeloppet ska
uppräknas med konsumentprisindex, som det får förstås, från den 30 april 2015 till
tidpunkten för betalning. Detta får anses vara en i överrätt otillåten ändring av talan.
Uppräkningen bör istället ske med konsumentprisindex till tidpunkten för dom, i
enlighet med yrkandet i mark- och miljödomstolen. Ränta bör utgå i enlighet med
yrkandet i hovrätten.
Vid denna utgång ska Lerums kommun Östads stiftelses rättegångskostnader i Markoch miljööverdomstolen. Yrkat belopp är skäligt.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2019-09-26

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Mikael Hagelroth,
referent, tekniska rådet Ingrid Johansson samt tf. hovrättsassessorn Annika Grönlund.
Föredragande har varit Leonard Örner.

Bilaga A
1
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 1006-16

2018-06-12
meddelad i
Vänersborg

PARTER
Kärande
Östads stiftelse, 863500-1285
Östads säteri 1
441 91 Alingsås
Ombud: Advokaten Anders Linnerborg
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203 20 Malmö
Svarande
Lerums kommun
443 80 Lerum
Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och jur.kand. Charlotte Bourner
Norra Hamngatan 18
411 06 Göteborg
SAKEN
Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
_____________
DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet.
2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse för dess rättegångskostnad med
347 186 kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
_____________

Dok.Id 384331
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND
Lerums kommun har beslutat att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt.
Beslutet vann laga kraft den 30 april 2015. Vattenskyddområdet är uppdelat i en
primär och en sekundär zon. För vattenskyddsområdet gäller särskilda
skyddsföreskrifter. I 3 § i föreskrifterna, som har rubriken ”Bekämpningsmedel”,
föreskrivs att hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet inom den
primära skyddszonen. Från förbudet undantas transport av kemiska
bekämpningsmedel. Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering
mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa, under
förutsättning att samråd först hålls med den kommunala nämnden för miljöfrågor
inför varje sådan åtgärd.
Östads stiftelse äger följande fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det
antagna vattenskyddsområdets primära och sekundära zon: Östad 1:1, Östad 2:1,
Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1. All berörd mark arrenderas ut.
Östads stiftelse har i målet begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken med
hänvisning till att den pågående markanvändningen inom berörda delar av
fastigheterna avsevärt försvåras till följd av beslutet att inrätta vattenskyddsområdet,
med tillhörande skyddsföreskrifter. Den pågående markanvändningen som bedrivs
på de berörda fastigheterna och som är relevant i målet utgörs av konventionellt
jordbruk, vilket innefattar användande av kemiska bekämpningsmedel.
Den huvudsakliga invändningen från Lerums kommun mot ersättningsskyldighet är
att de införda skyddsföreskrifterna inte går utöver den allmänna aktsamhet som
verksamhetsutövaren ändå är skyldig att iaktta enligt 2 kap. miljöbalken. Parterna
har olika uppfattning i frågan om de antagna skyddsföreskrifterna går längre än vad
som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken eller inte. För det fall markoch miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt till ersättning enligt 31 kap.
4 § miljöbalken är parterna däremot överens om ersättningsbeloppets storlek.
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Östads stiftelse
Östads stiftelse har framställt följande yrkande. Lerums kommun ska förpliktas att
till Östads stiftelse utge 1 440 000 kr uppräknat med konsumentprisindex, beräknat
på förändringen vid jämförelse mellan index gällande den 30 april 2015 och index
gällande vid dag för dom. På det uppräknade kapitalbeloppet ska avkastningsränta
enligt 5 § räntelagen utgå från den 30 april 2015 till dag för dom, och därefter ska
utgå dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från dag för dom till dess betalning sker.
Östads stiftelse har även yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med 347 186,40
kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg.
Lerums kommun
Lerums kommun har bestritt Östads stiftelses yrkanden och i övrigt angett följande
inställning. För det fall mark- och miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt
till ersättning vitsordas yrkat kapitalbelopp om 1 440 000 kr uppräknat med
konsumentprisindex som skäligt i och för sig. Sättet för uppräkning med
konsumentprisindex vitsordas. Vad gäller ränteyrkandet vitsordas att
avkastningsränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från den 30 april 2015, men
avkastningsräntan ska löpa fram till en månad efter dag för dom. Därefter ska
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen löpa till dess betalning sker.
Lerums kommun har inte vitsordat skäligheten av yrkad rättegångskostnad.
GRUNDER

Östads stiftelse
Lerums kommuns beslut att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt med
tillhörande skyddsföreskrifter har medfört att pågående markanvändning avsevärt
försvårats inom fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det antagna
vattenskyddsområdets primära och sekundära zon och som ägs av Östads stiftelse:
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Östad 1:1, Östad 2:1, Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1.
Det är bedrivandet av konventionellt jordbruk, vilket förutsätter användande av
kemiska bekämpningsmedel, som avsevärt försvåras på följande två sätt:
1. Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den primära
skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och
ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk
ogräsbekämpning.
2. Uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har nödvändiggjort
förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde. Detta
eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i
primär och sekundär skyddszon på samma sätt. Det har blivit nödvändigt att
utöka antalet fält från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit
försämrade former. Detta har medfört en försämrad fältform för berört
markområde, vilket i sin tur lett till ökade brukningskostnader.
Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel och den uppkomna
försämrade fältformen har inneburit ett kvalificerat intrång och en skada som
Östads stiftelse inte varit skyldig att tåla. Grund för ersättning föreligger därmed i
enlighet med 31 kap. 4 § miljöbalken.
Det är inte en förutsättning för rätt till ersättning att de antagna skyddsföreskrifterna
går utöver allmän hänsyn enligt 2 kap. miljöbalken. Det införda förbudet mot
användning av kemiska bekämpningsmedel går för övrigt, under alla förhållanden,
längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
Östads stiftelse bör tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader oavsett
utgången i målet. Då kommunen har ansett att ersättning enligt 31 kap. 4 §
miljöbalken inte ska utgå alls har Östads stiftelse haft skälig anledning att få sin
talan prövad.

5
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 1006-16

Lerums kommun
I första hand görs gällande att Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom de
antagna skyddsföreskrifterna inte går längre än vad som utgör skälig aktsamhet
enligt 2 kap. miljöbalken, och som Östads stiftelse ändå (utan förekomsten av
skyddsföreskrifterna) hade varit skyldig att iaktta. Det är fråga om inskränkningar
som Östads stiftelse skäligen ska tåla utan rätt till ersättning. Förbud mot kemiska
bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen samt uppdelning av
vattenskyddsområdet i en primär och en sekundär zon följer av Naturvårdsverkets
allmänna råd NFS 2003:16 och motsvarar därmed skälig aktsamhet enligt 2 kap.
miljöbalken. Det motsvarar alltså skälig aktsamhet att inte hantera kemiska
bekämpningsmedel vid en kommunal vattentäkt.
I andra hand, för det fall domstolen finner att de antagna skyddsföreskrifterna går
längre än vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken, görs gällande
följande. Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom den pågående
markanvändningen inte avsevärt har försvårats; den s.k. kvalifikationsgränsen är
inte uppfylld. Detta eftersom skyddsföreskrifternas påverkan på den pågående
markanvändningen som överstiger vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap.
miljöbalken är mycket begränsad. Påståendet om att kvalifikationsgränsen inte är
uppfylld görs endast gällande om domstolen finner att det vid bedömningen av
huruvida markanvändningen ”avsevärt försvårats” enbart ska beaktas det
försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken.
UTVECKLING AV TALAN

Östads stiftelse
Östads stiftelse har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.
Domstolen har att ta ställning till om kommunens beslut om vattenskyddsföreskrifter med förbud mot användning av växtskyddsmedel på Östads stiftelses
marker innebär en sådan inskränkning som ger rätt till ersättning enligt 31 kap.
miljöbalken. Då parterna i detta mål är ense om hur stor ersättning som ska utgå i
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händelse av att ersättningsskyldighet föreligger är ersättningens storlek inte en fråga
i målet.
Bestämmelsen i 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken innebär att fastighetsägare
har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter
enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområden.
Av 7 kap. 22 § följer att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall har kommunen
beslutat om skyddsföreskrifter för ytvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning inom berörd
del av fastigheten avsevärt försvåras.
Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den
markanvändning som rent faktiskt finns just vid värdetidpunkten och att en
bedömning ska utgå från vad som vid varje tidpunkt framstå som en naturlig
fortsättning av den pågående markanvändningen. Mark som legat i träda i ungefär
40 års tid har bedömts genom olika åtgärder kunna återställas och ge rätt till
ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (se NJA 2015 s. 323).
I detta fall bedrivs jordbruk på fastigheten som påverkas menligt av de föreskrifter
som åberopats i målet och att ett rationellt jordbruk utgör pågående
markanvändning på det sätt som beskrivits i värdeutlåtandet från Mikael Gröndahl
torde vara uppenbart.
Kommunen har hävdat att pågående markanvändning inte avesvärt försvåras
eftersom skyddsföreskrifterna inte är mer ingripande än vad som gäller enligt
försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen har vidare hävdat att
försiktighetsprincipen enligt praxis ska utgå från vad som är normala
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skyddsföreskrifter på sätt som anges i Naturvårdsverkets Allmänna råd NFS
2003:16.
Vattenskyddsområde har i nu aktuellt fall införts på grund av att det föreligger ett
formellt krav att skydda vattentäkter. Av beslut och underlag framgår att
avgränsningen av området har skett enligt Naturvårdsverkets allmänna råd,
schabloner och med dataprogrammet Modflow. Det stämmer inte att verksamheten
innebär skada på annans egendom. Det är inte visat att spår från Östads stiftelses
användning av bekämpningsmedel förekommit i dricksvattnet.
Den aktsamhet som kan följa av 2 kap. 3 § miljöbalken ska inte utesluta en rätt till
ersättning.
Kommunens beslut om att förbjuda användning av växtskyddsmedel har avsevärt
försvårat pågående markanvändning. Det följer då direkt av 31 kap. 4 § första
stycket 5 att Östads stiftelse har rätt till ersättning. Om denna inskränkning skulle
utgöra allmän hänsyn som inte grundar ersättning skulle ersättningsrätten i 31 kap.
4 § första stycket 5 sakna betydelse, trots att ett beslut fattats med stöd av 7 kap.
22 § och uttryckligen träffas av ersättningsbestämmelsens ordalydelse.
Bestämmelser om hänsyn finns i flera andra lagstiftningar utöver 2 kap.
miljöbalken. Enligt exempelvis områdesbestämmelser enligt 14 kap. 11 § plan- och
bygglagen, 30 § skogsvårdslagen och 12 kap. 8 § miljöbalken följer att hänsyn ska
tas i olika avseenden i förhållande till de intressen som lagarna avser skydda. Dock
anges i dessa lagar att hänsynen inte få vara av sådant slag att ersättningsskyldighet
uppkommer, dvs hänsynen ska inte nå upp till kvalifikationsgränsen ”avsevärt
försvårad”. I 30 § skogsvårdslagen anges detta explicit i bestämmelsens tredje
stycke.
Av bestämmelsen om ackumulerad skada i 31 kap. 9 § miljöbalken framgår att olika
slag av hänsyn kan sammanläggas inom viss tid för att tillsammans nå upp till
kvalifikationsnivån ”avsevärt försvårad”. Detta är om något ett tydligt bevis för att
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den aktsamhet eller hänsyn som i något sammanhang kan krävas utan ersättning
ligger klart under kvalifikationsnivån avsevärt försvårad. För att bedöma om
ersättning i detta fall ska utgå får man alltså klarlägga om den skada som det i detta
fall är fråga om överstiger kvalifikationsgränsen avsevärt försvårad pågående
markanvändning.
Räckvidden av 2 kap. 3 § miljöbalken bestäms genom 2 kap. 7 § miljöbalken vilken
ibland benämnd ”orimlighetsregeln” i och med att den hänsyn som i och för sig kan
ställas får gå så långt att det inte är orimligt att uppfylla kraven. Denna orimlighet
torde närma sig gränsen för då verksamheten inte längre går att bedriva, dvs det
som i andra sammanhang benämns synnerlig olägenhet. I praxis finns exempel på
skyddsmått som krävts av en verksamhetsutövare som uppgått till tiotals miljoner
kronor. I fall då det är fråga om så långtgående skada för verksamhetsutövaren
närmar det sig snarare gränsen för där inlösen kan bli aktuellt. Att avsikten inte kan
vara att sådana krav ska kunna ställas utan ersättning visas närmast av att de
ersättningsregler som finns i 31 kap. miljöbalken faktiskt medger ersättning redan
då pågående markanvändning avsevärt försvåras.
När det gäller tillämpligheten av NJA 2015 s. 323 så kan man inte enbart uttyda vad
som kan anses var pågående markanvändning. Domen ger, bl.a. enligt den tolkning
som Lantmäteriets expert Leif Norell gör, även uttryck generellt för den rätt till
ersättning som ska föreligga och att den inte ska urholkas av de allmänna
hänsynsreglerna. Norell säger i sin kommentar till HD:s dom bland annat följande.
”HD uttalade alltså att MB:s regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som
följer av RF:s bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar och av
Europakonventionen. I det aktuella fallet innebar det att rätten till ersättning inte
ska påverkas av hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i
markanvändningen. Detta uttalande av HD synes innebära att
förarbetsuttalandena, att mer generella hinder eller ingripanden som kan följa av
exempelvis de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB inte bör ge upphov till
ersättning, inte längre har någon bäring.”
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Vad som kan ha varit vägledande före denna dom om aktsamhet som skulle tålas
utan ersättning äger alltså inte längre relevans eller aktualitet. Såväl de resonemang
som kan ha förts i den tidigare redovisade praxis som gällde för aktsamhet enligt 19
kap. 1 § i 1983 års vattenlag samt de numera upphävda allmänna råden från 2003,
äger inte längre tillämplighet. Rättsutvecklingen har varit betydande sedan dess.
Kommunen har anfört att NJA 2015:323 inte går att applicera på nuvarande fråga
då det i fallet var fråga om inrättande av naturreservat och ifrågavarande fall
behandlar vattenskyddsområde. Ersättningsreglerna för intrång till följd av
vattenskyddsområde enligt 31 kap. 4 § är helt synonyma med de som gäller för
naturreservat och de träffar som regel samma typ av verksamheter och mark:
jordbruks- och skogsmark. Rättsfallet är därmed vad avser pågående
markanvändning m.m. fullt tillämpligt på vattenskyddsområde. Att det är olika
skyddsföreskrifter som föreskrivits påverkar inte bedömningen kring pågående
markanvändningens avgränsning.
Av förarbetena till bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken framgår i och för sig att
rätt till ersättning inte finns vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags
aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövare är vidare skyldig att följa
hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. En markanvändning
kan aldrig anses försvårad så länge det allmännas beslut enbart går ut på att
fastighetsägaren ska följa en hänsynsregel. Utgångspunkten kan vara att åtgärder
som kräver ett generellt tillstånd utgör en ändrad markanvändning och att ersättning
inte ska betalas om åtgärden förbjuds (se prop. 1997/98:45 del 1 s. 550f.).
Den användning som förbudet i föreskrifterna för vattenskyddsområdet tar sikte på
var dock inte förbjuden före skyddsföreskrifternas fastställande.
Bedömningen av vad som är pågående markanvändning och grund för ersättningen
ska enligt allmänna principer om legalitet göras utifrån de förhållanden som rådde
innan förordnandet om vattenskyddsområde vann laga kraft. Enligt allmänna
skaderegleringsprinciper är det tidpunkten just innan den ersättningsgilla skadan
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uppstår som är relevant för skadebedömningen, den s.k. värdetidpunkten.
Värdetidpunkten är därmed i detta fall den 7 april 2015 då förordnandet vann laga
kraft.
Fram till den 15 juli 2014 gällde enligt SNFS 1997:2 generellt förbud mot spridning
av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde utan tillstånd. Då detta faktum
orsakade problem i ersättningshänseende när markanvändningen inskränktes för
fastighetsägare, ansåg regeringen att det fanns skäl att se över regelsystemet så att
rätten till ersättning skulle vara tydlig. Det kan hänvisas till SOU 2013:59 s. 127 128.
Föreskriften i 14 § i SNFS 1997:2 om att användning av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet gäller enligt tredje strecksatsen i vattenskyddsområde. Något
vattenskyddsområde kan dock inte anses ha förelegat innan beslutet om det aktuella
vattenskyddsområdet vann laga kraft. Vid värdetidpunkten den 7 april 2015 förelåg
därmed inte en tillståndsplikt. Bedömningen ska göras med bortseende från det
beslut som grundar ersättningen.
Föreskrifterna i NFS 2015:2 trädde inte i kraft förrän den 1 november 2015 och
hade således inte börjat gälla vid värdetidpunkten den 7 april 2015. Dessa regler är
därmed inte tillämpliga vad avser den aktsamhet som gällde vid värdetidpunkten
eller i ersättningshänseende. Detta följer av legalitetsprincipen. Bestämmelserna kan
bara anses äga relevans om det som anges kan anses motsvara vad som även vid
värdetidpunkten var brukligt i jordbrukssammanhang.
Av föreskrifterna NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel, 6 kap. 2 §, framgår numera att förbud mot användande av
växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt generella normer inte gäller när det
finns föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Därmed kan inte sådan användning
längre räknas som generellt reglerad i annan lag från ersättningssynpunkt.
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Om man utgår från den normala aktsamhet som kan behöva iakttas i jordbruksverksamhet och om de försiktighetsmått som anges i bestämmelsen i 3 kap. 1 § NFS
2015:2 skulle anses motsvara allmän aktsamhet, föreskrivs ett skyddsavstånd på 12
meter till dricksvattenbrunnar vid spridning av växtskyddsmedel. Beträffande
aktsamheten i 3 kap. 2 § NFS 2015:2 föreskrivs att den som yrkesmässigt sprider
växthusmedel utomhus ska hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och
vattendrag och omgivande mark. Skyddsavståndet ska anpassas efter
omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till […]
4p. ”omgivningens känslighet för medlet”. Det har inte framkommit några skäl till
att ett längre avstånd än 12 meter behöver iakttas. En enskild dricksvattenbrunn
saknar de möjligeter till rening och behandling av vattnet som finns för ett
kommunalt vattenverk och torde därför vara känsligare. Den enda begränsning i
form av hänsyn som gäller är alltså att det vid spridning av växtskyddsmedel ska
vara ett skyddsavstånd på 12 meter till dricksvattenbrunn, vilket i detta
sammanhang innebär så liten areal att det saknar betydelse. Detta får anses vara den
enda begränsning som gäller även utifrån ett aktsamhetsperspektiv.
Under alla förhållanden kan det skyddsavstånd som skulle kunna anses motsvara
allmän aktsamhet inte utsträckas för långt, och således påverkas endast en mycket
begränsad del av fastigheterna. De delar som i så fall skulle omfattas av
skyddsavståndet bör därför endast utgöra en avrundningspost i ersättningen och
vara en del av den osäkerhet som ändå finns om egendomens och verksamhetens
värde. Om allmän aktsamhet skulle anses föreligga för del av fastigheten ska
ersättning fortfarande betalas ut, på samma sätt som för exempelvis ackumulerad
skada enligt 31 kap. 9 § miljöbalken.
Det synes även framgå att båda värderingspersonerna i målet i ej obetydlig
omfattning redan beaktat vilken brukning som har varit möjlig vid värdetidpunkten
och även den rimliga hänsyn som brukaren har haft att beakta. För jordbruksfastigheter förekommer alltid viss hänsyn till kantzoner, diken, vattendrag och
brunnar, vilket också beaktas vid bedömning av marknadsvärdet på motsvarande
fastigheter som legat till grund för jämförelserna. Det faktum att kommunens
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värderingsperson har funnit att det föreligger en skada uppgående till de
substantiella belopp som yrkats, visar på skillnaden mellan möjligheterna att bruka
fastigheten före respektive efter föreskrifternas antagande. Om brukningen redan
före beslutet varit så kraftigt beskuren av allmän aktsamhet som påstås borde
kommunens skadevärdering visat på en mycket begränsad skada eller ingen skada
alls.
Eventuella begränsningar som kan ha förelegat tidigare har under inga
omständigheter varit av det slag att de överstigit kvalifikationsgränsen för
ersättning. När intrånget väl överstiger kvalifikationsgränsen ska ersättning utgå
från första kronan.
Bedömningen av vad som utgör en skada som är ersättningsgill kan vara såväl
relativ som absolut. Vad gäller den relativa bedömningen görs det ibland hänvisning
till vad som uttalats av bostadsutskottet i BoU 1986/87:1 s. 150: att lagrådet i
samband med yttrande över lagrådsremissen till plan- och bygglagen (prop.
1985/86:1 s. 388) uttalat att en fastighetsägare aldrig skulle behöva tåla en
toleransgräns över 10 % av berörd del. Det som ofta förbises är att detta lagrådets
uttalande avsåg bestämmelsen om ”betydande skada” i 14 kap. 8 § i 1987 års planoch bygglag, där departementschefen hade föreslagit att betydande skada skulle
motsvara en toleransnivå om 20 %, vilket lagrådet inte accepterade. Vad gäller
områdesskydd som vattenskyddsområden och naturreservat anknyter praxis snarare
till en toleransnivå om 5 %.
I de utredningar som ligger till grund för talan i målet (båda parters) är skadan långt
över de relativa nivåer som nämns ovan. Enligt beräkningen i aktbilaga 29 var
värdet av berörd del innan föreskriften fastställdes 4 150 000 kronor. Värdet efter
skulle uppgå till 3 110 000 kronor. Detta innebär i enbart värdeminskning en skada
om 1 040 000 kronor, vilket motsvarar en relativ värdeminskning om 25 %. En
värdeminskning på 25 % överstiger kraftigt de 10 % i minskning som i förarbetena
har diskuterats vara den gräns som fastighetsägare i extremfallet har att tåla utan
ersättning. Detta innebär att kvalifikationsgränsen för vad fastighetsägaren har att
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tåla är överskriden. En värdeminskning på 25 % kan inte föranleda annat än rätt till
ersättning. Kommunens värdering ger på samma sätt stöd härför.
När det gäller gränsen för vad ett subjekt ska vara skyldigt att tåla utan ersättning
har bostadsutskottet uttalat att en fastighetsägare endast ska behöva tolerera ett
intrång som är bagatellartat för honom. I den absoluta betydelsen har det uttalats i
förarbetena att ett för ägaren i absoluta tal stort belopp aldrig kan vara bagatellartat.
Vad som ska anses utgöra ett stort belopp har bedömts i två HD-fall (NJA 1981 s.
351 I och II). Här ansågs att belopp om 8 900 kr för ett skogsbolag utgöra ett belopp
som bolaget fick tåla utan ersättning. Detta motsvarar i dagens penningvärde knappt
40 000 kr.
Att skadan i och för sig klart överstiger absolutgränsen för vad som ska tålas utan
ersättning torde vara ganska uppenbart.
Proportionalitetsprincipen får anses sätta en gräns för vad som är möjligt att kräva
av den enskilde i detta avseende. En proportionalitetsbedömning bör alltid göras då
en fastighetsägare drabbas av en inskränkning i sin markanvändning. Utgången i
denna bedömning påverkas dock av legitimiteten i den enskildes förväntningar på
att verksamheten får fortgå oinskränkt. Genom att beakta den enskildes legitima
förväntningar tillgodoses rättssäkerheten. Eftersom detta är något som följer direkt
av de aktuella principerna behöver det inte uttryckas i en särskild regel.
En bedömning av om ett intrång som det aktuella skulle vara proportionerligt för
det fall ersättning inte skulle utgå, skulle otvivelaktigt utmynna i ett nekande svar.
Sammanfattningsvis kan följande anföras. Föreskriften att inrätta förbud mot
kemiska bekämpningsmedel innebär en påtaglig inskränkning i den pågående
markanvändningen för Östads stiftelse. Östads stiftelse använder fastigheterna för
jordbruksändamål, vilket genom föreskriften i fråga innebär att markanvändningen
avsevärt försvåras. Markanvändningen måste ses som normal och den inskränks
härigenom. Fastighetsägarna har således enligt 31 kap. 4 § miljöbalken rätt till
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ersättning för den inskränkning detta innebär. Den aktsamhet som kan behöva tålas
utan ersättning innebär lägre krav än vad som motsvarar kvalifikationsnivån
”avsevärt försvåras”. Det är inte riktigt att ersättningsrätt inte föreligger på grund av
att föreskrifterna inte är mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområde. Detta då skyddsföreskrifterna går utöver vad fastighetsägarna
har att tåla enligt allmän aktsamhet. Det är inte rimligt att utgå från att
verksamheten har varit förbjuden före förordnandet. Stöd saknas helt för det
påståendet. Föreskriften i fråga innebärande att kemiska bekämpningsmedel
förbjuds innebär för fastighetsägaren ett kvalificerat intrång i rätten att få använda
sin egendom. Den rätt till respekt för sin egendom som följer av
Europakonventionen innebär att ingrepp ska vara proportionerligt i förhållande
mellan ingreppet och den börda det innebär för den enskilda. I detta fall får
inskränkningen anses vara en stor börda för fastighetsägarna och utgör en
inskränkning som inte bör tålas utan rätt till ersättning för att anses proportionerlig.
Lerums kommun
Lerums kommun har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.
Av gällande rätt följer att inskränkningar som meddelas med stöd av de allmänna
hänsynsreglerna inte medför någon rätt till ersättning, vilket bl.a. slagits fast i
förarbeten och rättspraxis. Detta följer även av ett antal allmänna rättsliga principer.
Den allmänna rättsprincipen gäller att en markägare inte har en ovillkorlig rätt att
använda sin egendom på ett sätt som kan skada andra människor och deras
rätt/egendom eller miljön samt principen om förorenarens betalningsansvar. Kravet
på att en verksamhet ska vara lagenlig och kunskapskravet bl.a. i 2 kap. 2 §
miljöbalken innebär också att en verksamhetsutövare har att rätta sig efter och utan
ersättning tåla inskränkningar som är en följd av ny kunskap/forskning och ny
tillämpning/praxis i en bransch eller inom en verksamhetstyp.
Avgörandet NJA 2015 s. 323 avser ersättningsrätt för inrättande av naturreservat
och inte vattenskyddsområde. Skillnaden häremellan har bl.a. betydelse utifrån
vilken typ av hänsyn som enligt 2 kap. miljöbalken behöver tas till det skyddsvärda
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området före respektive efter beslutet. Vid inrättande av ett naturreservat beläggs ett
område som tidigare inte haft några restriktioner avseende exempelvis
markanvändning. Vid inrättande av skyddsområde för en vattentäkt har det redan
innan inrättandet av skyddsområdet funnits en vattentäkt som medfört att
kringliggande verksamheter tvingats iaktta särskilda hänsyn till vattentäkten, t.ex.
avseende hur växtskyddsmedel får spridas i närområdet enligt tillämplig
normgivning.
Av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) framgår att det för andra typer av vattenförekomster
än vattentäkter finns fasta skyddsavstånd för spridning av bekämpningsmedel (3
kap. 1 § NJS 2015:2). Av föreskriftens 3 kap. 2 § framgår följande. ”Utöver vad
som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus alltid
bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och
omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen
för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till: (…) 4. Omgivningens känslighet
för medlet (…).”
Av Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår följande på s. 1213: ”Som framgår av vägledningen till 1 § ovan kan det anpassade
skyddsavståndet, i förhållande till de skyddsobjekt som anges i 1 § punkten 1-3
ovan, endast bli längre än det fasta minimiavståndet; ett anpassat skyddsavstånd
kan följaktigen aldrig bli mindre än de skyddsavstånd som anges i 1 §.””Som
framgår av punkten 4 är omgivningens känslighet för medlet en specifik
omständighet som ska beaktas. Särskild aktsamhet krävs i vissa situationer som t.ex.
då högre naturvärden, ekonomiska värden eller vattenresurser riskerar att
påverkas.”
Enligt 2 § framgår således att andra, större skyddsavstånd ska hållas till andra
vattenförekomster än de som specificerats i 1 §. Större skyddsavstånd än de 12
meter som föreskrivs i 1 § för dricksvattenbrunnar ska alltså hållas till vattentäkter.
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En vattentäkt som sådan medför således att särskild hänsyn ska tas av de
kringliggande verksamheterna, som en direkt följd av hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken, t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa möjliga teknik. Med stöd
härav kan följaktigen restriktioner avseende användning av bekämpningsmedel
föreskrivas inom primär skyddszon inom ett vattenskyddsområde utan att det
föranleder ersättningsrätt.
Sedan tidigare har också en motsvarande allmän aktsamhet gällt för bekämpningsmedel, bl.a. genom Naturvårdsverkets tidigare gällande föreskrifter SNFS 1997:2.
Den som avsett att sprida bekämpningsmedel har haft att före spridningen förvissa
sig om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening (4 §). Vid
spridning och annan hantering av bekämpningsmedel har den som utfört detta haft
en skyldighet att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till
omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag
samt omgivande mark och annans egendom (5 § ). Ett generellt förbud mot
spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden utan tillstånd har också
gällt (14 § ). Förbud mot spridning av bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller
på ängar har vidare gällt (15 §).
Motsvarande allmän aktsamhet avseende spridning av bekämpningsmedel har
således gällt för fastigheten redan vid tiden före det att restriktionerna
formaliserades genom det nu aktuella beslutet om inrättande av Sjöviks
vattenskyddsområde. Dessa förutsättningar och begränsningar har Östads stiftelse
varit medveten om och varit tvungen att rätta sig efter redan innan det nu aktuella
beslutet om vattenskyddsområde. Inrättandet av vattenskyddsområde har inte
medfört att pågående markanvändning försvårats på berörd del av fastigheten, och
någon ersättningsrätt föreligger därför inte.
Kommunen bestrider Östads stiftelses påstående att tidigare fast rättspraxis inte
skulle äga giltighet. I SOU 2013:59 anges (avsnitt 6.2 s. 123) att bestämmelserna
om ersättning vid inskränkningar till följd av beslut om områdesskydd i 7 kap.
miljöbalken överensstämmer med rådande principer för ersättning vid
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rådighetsinskränkningar av hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl, och att
bestämmelserna därför bör behållas oförändrade.
Lagstiftaren har alltså inte haft för avsikt att ändra tidigare gällande praxis eller
bestämmelser om ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde. Inte heller av
avgöranden från Högsta domstolen följer någon ändring av gällande praxis.
Högsta domstolens avgörande i NJA 2015 s. 323 avser frågan om pågående eller
ändrad markanvändning och ändrar inte gällande praxis avseende ersättningsrätten.
Det resonemang som HD för i avgörandet om ersättningsrätt, proportionalitet och
ingripanden som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna förs i kontexten av de i
målet gällande faktiska förhållandena och den aktuella fastighetens
markanvändning. Domen ger inte stöd eller prejudikat för att dra så långtgående
slutsatser som Leif Norell gör och som Östads stiftelse bygger sin talan på. För det
fall HD haft för avsikt att upphäva tidigare fast praxis (se MÖD 2002:55 och
avgörandet DM 41 den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00) och frångå
förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 1993/94:117 s. 17) hade HD uttalat sig tydligt i
frågan, vilket inte sker i domen. I domen uttalar sig HD endast väldigt kort om den
generella ersättningsrätten och det ska ses i ljuset av frågan som var aktuell i målet,
dvs. vad som utgör pågående respektive ändrad markanvändning. Rätten till
ersättning följer således alltjämt av ovan nämna förarbetsuttalanden och rättspraxis
från Miljööverdomstolen, vilket innebär att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken ska vara avgörande för bedömningen av rätten till ersättning vid
bildande av vattenskyddsområdet.
HD anger i punkten 13 i NJA 2015 s. 323 att miljöbalkens regler ska tolkas och
tillämpas i linje med vad som följer av regeringsformens bestämmelser om
ersättning vid rådighetsinskränkningar och av Europakonventionen. Både
regeringsformen och Europakonventionen medger rådighetsinskränkningar för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett sådant allmänt intresse är miljöskydd
och i förevarande fall en kommunal vattentäkt för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Vid rådighetsinskränkningar ska en proportionalitetsprincip
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tillämpas, vilken innebär att nödvändigheten av ett intrång i det allmännas intresse
måste balanseras mot det men den enskilde lider av intrånget (prop. 2009/10:80 s.
165).
Ersättningsreglerna ska tolkas grundlagskonformt samt i enlighet med
Europakonventionen. Med detta följer att proportionalitetsprincipen ska tillämpas så
att åtgärden inte innebär ett oskäligt ingrepp för den enskilde. Känd kunskap och
praxis inom en verksamhetstyp ska beaktas vid bedömningen av vad som kan anses
proportionerligt mot den enskilde, dvs vad som kan anses vara legitima
förväntningar. Vid proportionalitetsbedömningen har det därvid en avgörande
betydelse om den beslutade inskränkningen föranleds av verksamhetsutövaren själv
och dennes verksamhet, som i nu aktuellt fall den betydande föroreningsrisken till
följd av verksamhetsutövarens spridning av bekämpningsmedel, eller om
inskränkningen beror av allmänt bevarande av naturintressen.
Grunden för att den enskilda kan ha rätt till ersättning är reglerad i 2 kap. 15 §
regeringsformen. Trots att egendomsskyddet är långtgående är den enskildes
egendom inte ovillkorligen tryggad och den verksamhet som fastighetsägaren
bedriver på sin egendom/fastighet får inte heller i sig medföra vilka skador som
helst för andras enskilda rätt, egendom och verksamhet samt miljö och hälsa.
Tredje stycket i 2 kap. 15 § RF stadgar att vid inskränkningar i användningen av
mark eller byggnad som sker av hälsoskydds- miljöskydds- eller säkerhetsskäl
gäller vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. Avsikten med införandet
av bestämmelsen var inte att ersättningsrätten skulle utvidgas i förhållande till
gällande regler. Regeringsformen skulle endast ange huvudprinciperna, inte
precisera beräkningsnormerna för ersättningen vid rådighetsinskränkningar.
Som regel medför ingripanden från det allmänna som är motiverade av
hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl inte någon rätt till ersättning (NJA
2014 s. 332 punkten 19). Först när den lagstiftning som möjliggör en
rådighetsinskränkning inte kan anses ge ledning i ersättningsfrågan ligger det nära
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till hands att motsvarande proportionalitetsbedömning istället får göras i det
enskilda fallet med beaktande av att ersättning normalt inte utgår vid ingripande
som grundar sig på t.ex. miljöskyddsskäl.
Proportionalitetsprincipen har utkristalliserats genom normgivning samt tillhörande
förarbeten och rättspraxis. Att bedriva jordbruksverksamhet i närheten av en
kommunal vattentäkt ställer särskilda krav på aktsamhet i verksamheten enligt 2
kap. miljöbalken. Naturvårdsverkets allmänna råd har i praxis ansetts motsvara
nivån för normal aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken (exempelvis MÖD 2002 DM
41).
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) är
alltjämt gällande och har inte ändrats. Endast Naturvårdsverkets handbok 2003:6
har ersatts av handbok 2010:5. I de allmänna råden anges att det i föreskrifter för ett
vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska
bekämpningsmedel förbjuden. Av Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om
vattenskyddsområde anges på s. 71 att: ”Som exempel på åtgärder som omfattas av
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB kan nämnas grävning, sprängning och
anordnande av upplag samt utspridande av gödsel eller bekämpningsmedel. Att
vara skyldig att iaktta försiktighetsmått på egen bekostnad kan bl.a. innebära att en
fastighetsägare måste avhålla sig från vissa aktiviteter som kan skada
vattentillgången, t.ex. utsläpp av avloppsvatten eller hantering av kemikalier.”
Det finns stöd i normgivning, förarbeten och rättspraxis för att förbjuda
användningen av kemiska bekämpningsmedel i anslutning till vattenförekomster
och inom en vattentäkts primära skyddszon och att dessa restriktioner ska anses
gälla med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Detta får
vidare anses ha gällt som allmän aktsamhet och haft stöd av Naturvårdsverkets
föreskrifter såväl tiden före som efter beslutet om inrättande av
vattenskyddsområdet, för det geografiska område som berörs av den primära
skyddszonen för vattentäkten.
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Föreskrifterna har utformats mot bakgrund av den uppenbara risken för att
vattentäkten förorenas av kemiska bekämpningsmedel, vilket kan få stora
konsekvenser för grundvattnet under mycket lång tid. Bestämmelserna har inte
uppställt något krav på att en faktisk skada ska ha uppkommit till följd av
spridningen.
Intresset av att skydda en kommunal vattentäkt som förser en stor andel människor
med dricksvatten måste i högsta grad stå över intresset för en enskild
verksamhetsutövare att få använda bekämpningsmedel på de till vattentäkten mest
närliggande åkrarna och som genom sin verksamhet förorenar vattentäkten, varför
det får anses proportionerligt att denna inskränkning ska tålas utan ersättning.
Förbudet mot användning av bekämpningsmedel inom primär zon utgör inte ett
oskäligt ingrepp i egendomsskyddet. Skyddsbehovet och påverkansområdet för
vattentäkten har varit betydligt större än för en privat enskild dricksvattenbrunn.
Sammanfattningsvis gör kommunen gällande att förbudet mot att använda
bekämpningsmedel i vattenskyddsområdets primära skyddszon följer av de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt att sådan allmän aktsamhet
redan gällt i tiden före det att förbudet formaliserades genom beslut om inrättande
av vattenskyddsområdet, med skyddsföreskrifter. Allmän aktsamhet (och det
faktiska och vetenskapliga skyddsbehovet) vid tidpunkten för inrättandet av
vattenskyddsområdet har alltså varit att bekämpningsmedel inte får spridas inom det
geografiska område kring vattentäkten som motsvarar en primär skyddszon. Det är
inte avgörande för bedömningen av allmän aktsamhet huruvida en faktisk skada
uppkommit på vattentäkten till följd av spridning av bekämpningsmedel. Syftet,
både före och efter beslutet om inrättande av vattenskyddsområde, har varit att
avvärja direkt skada på den befintliga vattentäkten, för att säkerställa det viktiga
allmänna intresset av vattenförsörjningen för ett stort antal kommuninvånare. Detta
har framgått och också uttryckligen reglerats av Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2 och NFS 2015:2), allmänna råd (NFS 2003:16) och handbok
(2010:5), liksom av allmänt tillgänglig, vetenskaplig forskning och vedertagen
forskning. Att alla och envar haft att vid en rättslig prövning rätta sig efter denna
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kunskap och allmänna aktsamhet, oavsett det formella inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde, följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2, 3 och 6 §§
samt 14 kap. 6 § miljöbalken. Den allmänna aktsamheten har varit förutsebar och
känd för berörda fastighetsägare i området.
Eftersom Östads stiftelse haft eller i vart fall borde ha haft kunskapen om
Naturvårdsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd samt vad som följer av 2
och 14 kap. miljöbalken har inte förelegat någon legitim förväntan om att få sprida
bekämpningsmedel inom en primär skyddszon kring Sjöviks vattentäkt vid tiden
innan inrättandet av vattenskyddsområdet.
Mot bakgrund härav har beslutet att inrätta Sjöviks vattenskyddsområde och det nu
aktuella förbudet varit proportionerligt och inte medfört något försvårande av
pågående markanvändning samt inte heller någon inskränkning som är
ersättningsgill.
I den mån det skulle kunna anses visat att beslutet om inrättande av vattenskyddsområde i något avseende inskränker den pågående markanvändningen, har beslutet i
vart fall inte inneburit en sådan tillkommande påverkan i förhållande till tidigare
gällande föreskrifter och allmän aktsamhet att kvalifikationsgränsen är uppnådd.
NAI Svefas värderingsutlåtande saknar betydelse för själva rättsfrågan, om
ersättningsrätt överhuvudtaget föreligger. Kommunens uppdrag till NAI Svefa och
förutsättningen för värderingen har varit att mark- och miljödomstolen bedömer att
skyddsföreskrifterna får utöver allmän aktsamhet och vad som skäligen bör tålas
enligt 2 kap. miljöbalken.
Vad gäller storleken av yrkade rättegångskostnader konstateras att Östads stiftelse
inte redovisat antalet nedlagda timmar och att det totala arvodet synes högt med
beaktande av den i huvudsak skriftliga och relativt begränsade handläggningen i
målet. Det har endast förekommit ett kort muntligt sammanträde i målet samt
antalet och omfattningen av de inlagor som parterna ingivit i målet har varit relativt
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begränsade. Med hänvisning till detta kan kommunen inte vitsorda skäligheten av
yrkad ersättning för rättegångskostnader. Kommunen överlämnar bedömningen av
yrkade rättegångskostnader till rättens prövning.
DOMSKÄL
A. Inledning
Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling. Med hänsyn till målets beskaffenhet
ingår två lagfarna domare, ett tekniskt råd och en särskild ledamot i rätten (2 kap.
4 § lag om mark- och miljödomstolar).
Lerums kommun har åberopat skriftlig bevisning i form av gällande skyddsföreskrifter för Sjöviks vattenskyddsområde.
Mark- och miljödomstolen ska i målet ta ställning till om Lerums kommun är
skyldig att utge ersättning till Östads stiftelse. Utifrån hur parterna har formulerat
sin respektive talan har domstolen delat upp sin prövning i följande frågor.
1. Är det en förutsättning för rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som
följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken?
2. Om svaret på fråga 1 är ja - medför inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter restriktioner i
markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel)
som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken?
3. Om svaret på fråga 2 är ja - ska det vid bedömningen av om
markanvändningen avsevärt försvåras endast beaktas det försvårande som
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går utöver den allmänna hänsyn som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken?
4. Har markanvändningen i nu aktuellt fall avsevärt försvårats?
B. Tillämpliga bestämmelser m.m.
Rätten till ersättning
I 2 kap. 15 § regeringsformen föreskrivs följande.
”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom
till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat
sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas
enligt grunder som anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i
fråga om rätt till ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som
föreskrivits ovan.”
Enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken har en fastighetsägare rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet
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gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden.
I 7 kap. 22 § första stycket första meningen miljöbalken föreskrivs följande.
”För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området.”
Om inte något annat föreskrivs i miljöbalken ska bestämmelserna i
expropriationslagen gälla vid ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (31 kap. 2 §
miljöbalken).
I den s.k. ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken föreskrivs att det vid
tillämpning av 31 kap. 4 § miljöbalken ska tas hänsyn också till andra beslut enligt
7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, förbud enligt 7 kap. 11 § andra stycket, förelägganden
och förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 § skogsvårdslagen
(1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 5–7 och 10–13 §§ plan- och bygglagen
(2010:900). Detta gäller under förutsättning att besluten har meddelats inom tio år
före det senaste beslutet. Dessutom ska sådan inverkan av hänsynstaganden enligt
30 § skogsvårdslagen som i särskilda fall har inträtt inom samma tid
uppmärksammas.
Spridning av bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 6 § miljöbalken ska den som sprider ett bekämpningsmedel
1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas
annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och
2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda
spridningsområdet.
I 2 kap. 35 § förordning om bekämpningsmedel föreskrivs följande.
Den som använder växtskyddsmedel ska, så långt det är möjligt,
1. använda den effektivaste spridningstekniken,
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2. vidta åtgärder som minimerar risken för förorening utanför det område där
spridning sker,
3. bestämma och följa de skyddsavstånd vid spridning utomhus som med hänsyn till
omständigheterna på platsen för hanteringen behövs för att skydda vattentäkter,
grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna av
växtskyddsmedel, och
4. i övrigt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna på
platsen för hanteringen behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Det följer av 2 kap. 36 § förordning om bekämpningsmedel att Naturvårdsverket
får meddela föreskrifter om
1. skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder enligt 35 § som behövs för att skydda
vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna
av växtskyddsmedel och för att skydda människors hälsa och miljön,
2. förbud att utan tillstånd från den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde, och
3. skyldighet att underrätta om olyckor eller felaktig hantering vid spridning av
växtskyddsmedel.
Föreskrifter enligt andra punkten ska inte gälla för ett vattenskyddsområde eller de
delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd
av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (”NFS 2015:2”) trädde i kraft den 1 november 2015. 3 kap. i
föreskrifterna behandlar spridning av växtskyddsmedel. I kapitlets 1-2 §§ föreskrivs
följande.
”Fasta skyddsavstånd
1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta
skyddsavstånd.
1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
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2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller
strandbrinkens överkant, och
3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Anpassade skyddsavstånd
2 § Utöver vad som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel
utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och
vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter
omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till
1. på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga
väderförhållanden,
2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,
3. växtskyddsmedlets egenskaper,
4. omgivningens känslighet för medlet, samt
5. den använda spridningsmetodens precision.”
I 6 kap. 1 § NFS 2015:2 förskrivs följande. ”Det är förbjudet att utan särskilt
tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot
användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.”
Bestämmelsen gäller dock inte för ett vattenskyddsområde som omfattas av
föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot
användning av växtskyddsmedel (6 kap. 2 § sista stycket NFS 2015:2).
Till föreskrifterna NFS 2015:2 finns en vägledning: ”Vägledning om tillämpning
av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel”. I vägledningen uttalas att bestämmelsen i 3 kap.
1 § NFS 2015:2 innebär att de i punkterna 1-3 angivna skyddsavstånden ska gälla
som minimiavstånd och att det anpassade skyddsavståndet enligt 3 kap. 2 § bara kan
bli längre än de fasta skyddsavstånden. Vidare anges i vägledningen att hänsyn till
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de parametrar som räknas upp i punkterna 1 – 5 i 3 kap. 2 § kan tas genom att
använda den Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som
Naturvårdsverket har utarbetat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordbruksverket, Lantmännen,
Kemikalieinspektionen och Svenskt Växtskydd. Hjälpredan fungerar som ett
verktyg för att uppfylla kraven på att bestämma och följa skyddsavstånd men utöver
vad som tas upp i Hjälpredan kan ytterligare försiktighetsåtgärder behöva vidtas till
följd av t.ex. nederbördsförhållanden. (Se sidorna 11-13 i Vägledning om
tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel).
Mellan den 1 juli 1997 och den 1 november 2015 gällde Statens naturvårdsverks
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).
Relevanta bestämmelser i dessa föreskrifter citeras nedan.
”Val av medel
4 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa sig
om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall
härvid tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap
om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.
Skyddsavstånd
5 § Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av
spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de
skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för
vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.
6 § Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall särskild hänsyn tas till
- på platsen rådande temperatur och vindförhållanden,
- det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,
- jordart och markstruktur samt markens lutning mot omgivningen på den plats där
spridningen avses ske,
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- bekämpningsmedlets egenskaper, samt
- omgivningens känslighet för medlet.”
”Förbud mot spridning i vissa fall
14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som
avses i 10 § yrkesmässigt användas
- på tomtmark för flerfamiljshus,
- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
- inom skyddsområde för vattentäkt,
- vid planerings- och anläggningsarbeten.
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig
överenskommelse, av den som nyttjar marken.
15 § Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.”
Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3 gällde fram till den 1 november 2015
(Allmänna råd 97:3 Spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillämpning av
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel).
Vattenskyddsområden
Av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och
25 §§ miljöbalken) (NFS 2003:16) framgår bland annat att ett vattenskyddsområde
bör delas in i zoner med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna
förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon, samt att ett vattenskyddsområde
kan delas in i vattentäktzon, primär respektive sekundär skyddszon och vid behov
tertiär skyddszon. Vidare anges att det i föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör
föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel
förbjuden. (Se sidorna 1-2 i NFS 2003:16)
Det finns även en handbok om vattenskyddområden: Naturvårdsverkets handbok
2010:5 om vattenskyddsområde.
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C. Mark- och miljödomstolens bedömning

Krävs det att inskränkningarna går utöver allmän hänsyn? (Fråga 1)
Under detta avsnitt ska domstolen ta ställning till om det är en förutsättning för rätt
till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
I förarbetena till miljöbalken, under avsnittet ”Ersättning vid ingripanden av det
allmänna”, uttalas bland annat följande. ”En underförstådd och självklar
begränsning i uttrycket pågående markanvändning är att endast lagenlig
användning av mark eller byggnad berättigar till ersättning. Någon rätt till
ersättning finns därför inte vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags
aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att följa
hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. Denna begränsning
gäller redan i dag. Det kan utläsas bl.a. av förarbetena till vattenlagen.” (prop.
1997/98:45 I s. 551)
Rättsfallet MÖD 2002:55 gällde ersättning enligt (den numera upphävda)
vattenlagen till följd av beslut om inrättande av vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter. I 19 kap. 1 § vattenlagen fanns en s.k. allmän
aktsamhetsregel, som angav att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången skyldiga att vidta de anordningar, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för
att förebygga eller avhjälpa skadan. Miljööverdomstolen uttalade att avgörande för
aktsamhetsregelns innebörd i det enskilda fallet i princip torde vara det normala
skyddsbehovet för grundvattentillgångar, och att de krav som aktsamhetsregeln
uppställer ger upphov till mer eller mindre långtgående inskränkningar i tillåten
markanvändning bl.a. beroende på avståndet till vattentäkten och markförhållanden.
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Domstolen konstaterade att Naturvårdsverkets allmänna råd kring vilka föreskrifter
som normalt bör antas till skydd för grundvattentäkter ger vägledning inte i första
hand för bedömningen av ersättningsfrågor utan för vilket skydd en vattentillgång
kan behöva. De schabloniserade förslag som Naturvårdsverkets allmänna råd
innehåller kunde i regel vara utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet
men hänsynen till lokala förhållanden kunde naturligtvis motivera andra
föreskrifter. De aktuella skyddsföreskrifterna ansågs inte vara mer ingripande än
vad som normalt krävs för att skydda en vattentillgång och föreskrifterna kunde
därför inte anses gå utöver vad som motsvarar skälig aktsamhet till skydd för
vattentäkter av aktuellt slag. Fastighetsägaren var därför skyldig att tåla
inskränkningen utan ersättning redan på grund av aktsamhetsregeln i vattenlagen.
Miljööverdomstolen fann redan av detta skäl att föreskrifterna inte kunde anses ha
medfört att den pågående markanvändningen avsevärt försvårats.
I rättsfallet MÖD 2002:38 förs liknande resonemang som i MÖD 2002:55.
Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är det en sedan länge gällande
princip att enbart inskränkningar i markanvändning som går längre än vad
fastighetsägaren ändå hade varit skyldig att iaktta enligt de allmänna
hänsynsreglerna berättigar fastighetsägaren till ersättning. Principen vinner stöd av
nyss nämnda förarbetsuttalanden och rättsfall.
Östads stiftelse har dock gjort gällande att Högsta domstolens avgörande i NJA
2015 s. 323 har inneburit en förändring av tidigare rättsläge och medfört att det inte
längre ska uppställas ett krav på att införda inskränkningar går längre än vad som
följer av den allmänna hänsynen. Saken i det målet var ersättning till följd av
ianspråktagande av mark för naturreservat. Frågan i HD var i vilken utsträckning
Malmö stads beslut att förklara Bunkeflo strandängar som naturreservat innebar att
en pågående markanvändning på fastighetsägarens fastigheter hade avsevärt
försvårats. Fastigheterna hade tidigare brukats som åkermark och betesmark men
legat i träda sedan 1970-talet. Fastighetsägarens ersättningsanspråk grundades på att
marken kunde användas som åkermark och betesmark. HD konstaterade att den
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faktiskt pågående markanvändningen vid värdetidpunkten inte kunde betecknas som
jordbruk, men uttalade därefter följande (p. 15 i domen): ”Den aktuella marken har
dock tidigare använts för jordbruk, och det är möjligt att genom olika åtgärder
använda områdena för åkerbruk respektive som betesmark. Det har inte kommit
fram att en sådan jordbruksdrift skulle kräva något grundläggande tillstånd, oavsett
vad som kan gälla om behov av täckdiken. Med beaktande av vad som sägs i punkt
13 kan inte heller hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i
fråga om markanvändningen inverka på rätten till ersättning.” I punkten 13 hade
HD uttalat att miljöbalkens regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som
följer av regeringsformens bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar
och Europakonventionen.
Vid bedömning av rättsfallets betydelse måste tas hänsyn till att den huvudsakliga
frågan i målet rörde tolkningen av begreppet ”pågående” markanvändning samt
vilken markanvändning som skulle anses vara pågående. Enligt mark- och
miljödomstolens uppfattning tar Högsta domstolens uttalande, att hänsynsreglerna
inte kan inverka på rätten till ersättning, sikte på bedömningen av huruvida det är
möjligt att använda marken för åkerbruk respektive som betesmark. Därtill kommer
att Högsta domstolens uttalande inte förefaller vara av principiell art utan görs
avslutningsvis under rubriken ”Bedömningen i detta fall”. Mark- och
miljödomstolen anser, sammantaget, inte att rättsfallet NJA 2015 s. 323 ger stöd för
en sådan förändring av rättsläget som Östads stiftelse har gjort gällande.
Mark- och miljödomstolens ställningstagande i denna del är därmed att det alltjämt
krävs att restriktioner i markanvändning som införs genom ett myndighetsbeslut går
längre än vad som följer av de allmänna hänsynsbestämmelserna för att
fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Det är alltså en
förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som skäligen kan
krävas med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
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Går de införda skyddsföreskrifterna utöver allmän hänsyn? (Fråga 2)
Mark- och miljödomstolen ska nu ta ställning till om inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som
går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Som redan framgått är det utrett i målet att det införda förbudet mot att använda
kemiska bekämpningsmedel gäller inom vattenskyddsområdets primära skyddszon.
I skyddsföreskrifterna finns en karta över det inrättade vattenskyddsområdet. Av
denna karta framgår att den primära skyddszonen sträcker sig i vart fall 700 meter i
norrgående riktning från vattentäkten och att bredden i östlig-västlig riktning på
zonen varierar men att det rör sig om i vart fall hundratals meters bredd.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter innebär
alltså ett förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel inom ett område som
är ca 700 x 700 meter (uppskattningsvis ca 50 hektar stort). Den relevanta frågan i
detta sammanhang är huruvida Östads stiftelse redan före beslutet om att inrätta ett
vattenskyddsområde fattades med stöd av 2 kap. miljöbalken kunde åläggas
restriktioner i användandet av kemiska bekämpningsmedel i samma omfattning.
Ingen av parterna har gett in någon utredning i denna fråga gällande i vilken
omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde var
begränsad i sin möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel i vattentäktens
närhet. För att skapa en bild av det normala skyddsbehovet för vattentäkter får
istället hämtas ledning i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (se 2000
års praxis från Miljööverdomstolen som refereras ovan).
Enligt mark- och miljödomstolen är det huvudsakligen Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd beträffande spridning av bekämpningsmedel som ska
beaktas, framför de allmänna råd som gäller specifikt för inrättande av
vattenskyddsområden. Rekommendationer kring vilket innehåll skyddsföreskrifterna ska ha borde inte få avgörande betydelse i frågan huruvida
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skyddsföreskrifterna medför restriktioner som går längre än vad som följer av den
allmänna hänsynen.
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för spridning av kemiska
bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, både de som var tillämpliga fram till den 1
november 2015 och de som är nu gällande, talas om skyddsavstånd som är
väsentligt mindre än den ca 50 hektar stora primära skyddszonen. Enligt mark- och
miljödomstolens bedömning synes innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd ge visst stöd för att Östads stiftelse inte före beslutet om inrättande av
vattenskyddsområdet var skyldig att avstå helt från att använda kemiska
bekämpningsmedel inom ett geografiskt område av samma storlek som den nu
införda primära skyddszonen. Dock saknas underlag i målet för att närmare avgöra
storleken på det område inom vilket Östads stiftelse även utan inrättandet av
vattenskyddsområde var skyldig att avstå från att använda kemiska
bekämpningsmedel. Utifrån innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd drar mark- och miljödomstolen dock slutsatsen att det snarare varit
fråga om ett område av samma storlek som den nu gällande vattentäktzonen, dvs
området i närmast anslutning till vattentäkten.
Mark- och miljödomstolen finner således att det geografiska området där kemiska
bekämpningsmedel inte alls får användas utvidgades väsentligt i förhållande till vad
som gällt tidigare när det infördes ett förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom
den primära skyddszonen. Inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså restriktioner i markanvändningen
(avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som går utöver vad som
redan följde av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Denna
förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning är således uppfylld.
Vilket försvårande ska beaktas? (Fråga 3)
I detta avsnitt ska mark- och miljödomstolen ta ställning till om det vid
bedömningen av om markanvändningen avsevärt försvåras endast ska beaktas det
försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken,
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eller om det totala försvårandet till följd av förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen ska beaktas.
Ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken innebär att man vid bedömningen
av om markanvändningen avsevärt försvåras ska lägga samman beslut om
markanvändningen enligt vissa angivna lagrum som skett under de senaste tio åren.
Däremot nämns i regeln inte beslut som grundar sig på de allmänna hänsynsreglerna
i 2 kap. miljöbalken. Den typen av inskränkningar måste en fastighetsägare finna
sig i utan att få ersättning, och de ska inte heller ackumuleras med andra beslut vid
tillämpningen av ackumuleringsregeln (Bengtsson m.fl., Miljöbalken En
kommentar, Zeteo, version den 1 januari 2017, kommentaren till 31 kap. 9 §).
När man bedömer huruvida en markanvändning avsevärt försvåras ska det därmed,
enligt mark- och miljödomstolens uppfattning, enbart beaktas det försvårande som
går utöver de inskränkningar i markanvändningen som redan följer av de allmänna
hänsynsbestämmelserna.
Har markanvändningen i detta fall avsevärt försvårats? (Fråga 4)
Mark- och miljödomstolen övergår i detta avsnitt till att pröva om markanvändningen på Östads stiftelse fastigheter har avsevärt försvårats.
Östads stiftelse har gjort gällande att jordbruket avsevärt försvårats på två sätt. Det
första sättet är att förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den
primära skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och
ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk ogräsbekämpning.
Det andra sättet är att uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har
nödvändiggjort förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde,
främst eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i primär och
sekundär skyddszon på samma sätt; det har blivit nödvändigt att utöka antalet fält
från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit försämrade former. Detta har
medfört en försämrad fältform för berört markområde, vilket i sin tur lett till ökade
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brukningskostnader. Vidare har Östads stiftelse gjort gällande att det införda
förbudet mot användning av kemiska bekämpningsmedel, under alla förhållanden,
går längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Domstolen har konstaterat att markägaren får tåla sådana begränsningar som följer
av de allmänna hänsynsreglerna. Domstolen har också konstaterat att det
geografiska området där kemiska bekämpningsmedel inte alls får användas
utvidgats väsentligt i förhållande till vad som gällt tidigare när det infördes ett
förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen. Inrättandet
av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså
restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som redan följde av de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Frågan som återstår är omfattningen
av det försvårande som går utöver allmän hänsyn och om kvalifikationsgränsen
"avsevärt försvårande" därmed är uppnådd.
För att kunna avgöra vad förbudet verkligen innebär i begränsningshänseende, dvs.
till vilken del det går utöver de restriktioner som följer av 2 kap. miljöbalken, måste
alltså situationen innan förbudet (med tillämpning av reglerna om allmän hänsyn)
jämföras med situationen efter förbudets införande.
Domstolens slutsats, att restriktionerna nu går utöver vad som redan följer av
allmän hänsyn, grundar sig på en prima faceie-bedömning som baseras på innehållet
i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd samt på att situationen är binär
(all hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden/all hantering av kemiska
bekämpningsmedel är inte förbjuden).
Situationen är emellertid mycket sällan binär i den meningen. Av hänsynsreglerna
kan mycket väl följa att hanteringen av kemiska bekämpningsmedel måste
begränsas, om än inte helt förbjudas, inom ett betydligt större område än endast
vattentäktszonen. Eventuell begränsning i hanteringen beror då på tillämpningen i
det enskilda fallet av, förutom 2 kap. miljöbalken, bl.a. 2 kap. 35 § förordning om
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bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter, en tillämpning som i sin tur
kan påverkas bl.a. av det aktuella bekämpningsmedlets karaktär (löslighet etc.) och
markens beskaffenhet (genomsläpplighet etc.). Av konstaterandet, att området som
omfattas av totalt förbud utvidgats avsevärt i och med inrättandet av
vattenskyddsområdet, är det inte möjligt att dra några slutsatser om omfattningen av
de krav som hade kunnat ställas på Östads stiftelse i anledning av
vattenförekomsten, på grund av de skyldigheter som kan följa av 2 kap.
miljöbalken.
Östads stiftelse har gjort gällande att förbudet går utöver vad som kan fordras enligt
allmän hänsyn samt redogjort för vad som inte kan anses omfattas av hänsynsreglerna. Emellertid har Östads stiftelse inte närmare angett och förklarat
referensscenariot; vad en tillämpning av samtliga hänsynsregler, inklusive
försiktighetsprincipen, skulle resultera i. I målet saknas alltså uppgifter rörande i
vilken omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde,
genom tillämpning av hänsynsreglerna i det enskilda fallet, var begränsad i sin
möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel inom vad som kom att bli
vattentäktens primära skyddszon. Således är det inte möjligt för domstolen att
göra någon jämförelse mellan situationen innan vattenskyddsområdets inrättande,
med avseende på de krav som kunnat ställas med stöd i hänsynsreglerna, med
situationen som råder efter vattenskyddsområdets inrättande.
Det kan därmed heller inte anses visat att omfattningen av de skyldigheter som
följer av 2 kap. miljöbalken varit så betydande att utrymmet för vad som kan ge rätt
till ersättning helt, eller i vart fall till väsentliga delar, inte har förbrukats. Bristen på
utredning i sagda hänseende innebär också att det inte är möjligt att göra de
avvägningar som följer av 2 kap. 7 § miljöbalken.
Mot bakgrund av ovanstående anser mark- och miljödomstolen att Östads stiftelse,
mot kommunens bestridande, inte har visat att restriktionerna går utöver
omfattningen av de skyldigheter som följer av 2 kap. miljöbalken på ett sådant sätt
att det är fråga om ett ”avsevärt försvårande”.
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Käromålet ska därför ogillas.
Rättegångskostnader
Mark- och miljödomstolen ska här pröva om Östads stiftelse ska tillerkännas
ersättning för sin rättegångskostnad trots att stiftelsen har förlorat målet.
I 25 kap. 6 § miljöbalken anges att om en ersättningstalan av nu aktuellt slag som
väckts av fastighetsägaren ogillas men fastighetsägaren har haft skälig anledning att
få sin talan prövad, kan mark- och miljödomstolen förordna att motparten ska
ersätta fastighetsägaren för rättegångskostnader eller att vardera parten ska svara för
sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.
Denna bestämmelse öppnar för en mer generös tillämpning i fråga om
rättegångskostnader för fastighetsägaren än vad som skulle följa av rättegångsbalkens bestämmelser. Den får anses ge uttryck för en princip om att den som
utsätts för expropriativa förfaranden i allmänhet bör kunna ta till vara sina intressen
i en rättegång på motpartens bekostnad i åtminstone första instans.
Mark- och miljödomstolen bedömer att Östads stiftelse har haft skälig anledning att
få sin talan prövad och att Lerums kommun därför ska förpliktas att ersätta Östads
stiftelses rättegångskostnad. Endast skäliga kostnader ska dock ersättas (jfr 18 kap.
8 § rättegångsbalken).
Östads stiftelse har yrkat ersättning med 347 186,40 kr, varav 295 245 kr avser
ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg. Beträffande yrkad ersättning för
ombudsarvode har Östads stiftelse gett in en specifikation över vidtagna åtgärder.
Däremot framgår inte hur många timmars arbete som yrkat arvode avser, eller hur
tiden fördelar sig mellan de olika åtgärderna. Detta försvårar bedömningen av
skäligheten av arvodet.
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Aktuellt mål har pågått sedan 2016. Det var först vid ett förhållandevis sent skede i
processen, vid den muntliga förberedelsen i oktober 2017, som målets omfattning
avgränsades till att enbart avse rätten till ersättning som sådan (då parterna kom
överens om ersättningsbeloppets storlek). Fram till denna tidpunkt får det alltså
anses ha varit påkallat att vidta åtgärder t.ex. rörande värdering av fastigheterna.
Vad gäller målets karaktär ska beaktas att det aktualiserats frågor av ren rättslig
karaktär, vars utredning får anses ha föranlett extra tidsåtgång.
Vid en sammantagen bedömning utifrån målets art och omfattning finner mark- och
miljödomstolen att Östads stiftelses yrkande om ersättning för rättegångskostnader
är skäligt. Yrkandet ska därför bifallas (med avrundning till närmaste hela tal).
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425)
Överklagande senast den 3 juli 2018. Prövningstillstånd krävs.

Christina Olsen Lundh

Victoria Lönn

Roger Ödmark

_____________
I domstolens avgörande deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh (ordförande),
tingsfiskalen Victoria Lönn (referent) (skiljaktig), tekniska rådet Roger Ödmark
(skiljaktig) och den särskilda ledamoten Lars Heineson.
Skiljaktig mening, se nedan.
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Skiljaktig mening
Tingsfiskalen Victoria Lönn och tekniska rådet Roger Ödmark är skiljaktiga och
anför följande.
Vi anser att käromålet ska bifallas. I frågan om rättegångskostnader är vi ense med
majoriteten.
Vi är ense med majoriteten i frågorna 1, 2 och 3 såsom dessa anges i domskälen
ovan. I likhet med majoriteten bedömer vi alltså 1) att det är en förutsättning för rätt
till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken; 2) att de inträffade restriktionerna i markanvändningen
avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel går utöver vad som följer av
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken; samt 3) att det vid bedömningen
av om markanvändningen avsevärt försvårats endast ska beaktas det försvårande
som går utöver den allmänna hänsyn som följer av bestämmelserna i 2 kap.
miljöbalken.
I frågan huruvida den pågående markanvändningen på Östads stiftelses fastigheter
avsevärt försvårats (fråga 4) gör vi dock en annan bedömning. Vi anser att det är
visat i målet att kvalifikationsgränsen är uppnådd. Skälen för detta är i korthet
följande.
Vid bedömningen av om kvalifikationsgränsen är uppfylld ska omfattningen av det
införda förbudet inom den primära skyddszonen sättas i relation till de samtliga
restriktioner beträffande spridning av kemiska bekämpningsmedel som
verksamhetsutövaren redan före inrättandet av vattenskyddsområdet var skyldig att
iaktta. Det saknas underlag i målet för att kunna bedöma exakt hur omfattande dessa
restriktioner var. Det kan därmed inte fastställas exakt i vilken utsträckning de
införda skyddsföreskrifterna har inneburit ett försvårande av markanvändningen
som överstiger vad som följer av den allmänna hänsynen.
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Däremot anser vi att det utifrån befintligt underlag ändå går att fastställa att
kvalifikationsgränsen är passerad, dvs. att markanvändning avsevärt försvårats.
Detta beror framför allt på den stora skillnad i storleken på det geografiska
markområde som omfattas av ett totalförbud mot att använda kemiska
bekämpningsmedel före respektive efter inrättandet av vattenskyddsområdet. På
kartan över vattenskyddsområdet, där den primära zonen är markerad, kan utläsas
att området där förbudet mot spridning av kemiska bekämpningsmedel införs är ca
50 hektar stort. Som mark- och miljödomstolen konstaterat i sina domskäl ovan är
det område där verksamhetsutövaren redan på grund av allmän hänsyn var absolut
förhindrad att överhuvudtaget använda kemiska bekämpningsmedel väsentligt
mindre (snarare ett område motsvarande den nu gällande vattentäktzonen på ca en
hektar). Genom inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter har området där ett totalförbud mot bekämpningsmedel gäller
därmed blivit uppskattningsvis mer än 50 gånger större. Detta, sett i relation till den
förhållandevis låga tröskel som kvalifikationsgränsen utgör, medför att vi anser att
det är utrett att markanvändningen avsevärt har försvårats, även när endast det
försvårande som går utöver den allmänna hänsynen beaktas.
Enligt vår bedömning är därmed förutsättningarna för Östads stiftelses rätt till
ersättning uppfyllda. Parterna är överens om storleken på beloppet för det fall
ersättning ska utgå. Käromålet ska därför bifallas.

Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,
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2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

www.domstol.se

Bilaga B

www.domstol.se

Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande

______________________________________________________
Den som vill överklaga Mark- och
miljööverdomstolens avgörande ska göra
det genom att skriva till Högsta domstolen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas
till Mark- och miljööverdomstolen.

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på
grovt förbiseende eller grovt misstag.

Senaste tid för att överklaga

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

Överklagandet ska ha kommit in till Markoch miljööverdomstolen senast den dag
som anges i slutet av Mark- och
miljööverdomstolens avgörande.

Anvisning för överklagande HR - MÖD, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2017-07

Beslut om häktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

2. det avgörande som överklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden
begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att
avgörandet ska ändras,

Om överklagandet har kommit in i rätt tid,
skickar Mark- och miljööverdomstolen
överklagandet och alla handlingar i målet
vidare till Högsta domstolen.

5. de skäl som klaganden vill ange för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Förenklad delgivning

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta
domstolen ska pröva ett överklagande.
Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid
utskick av handlingar i målet, under
förutsättning att mottagaren där eller i
någon tidigare instans har fått information
om sådan delgivning.

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan
prövning, så som att det finns grund för
resning, att domvilla förekommit eller att
målets utgång i Mark- och

6. de bevis som klaganden åberopar och
vad som ska bevisas med varje bevis.

Mer information

För information om rättegången i Högsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson
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Detaljbudget politisk verksamhet 2021 (Dnr KS2021/0166-1)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581) Förslaget ska redovisas för beslut i
kommunfullmäktige.
En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen
Juridisk bedömning
Ingen särskild juridisk bedömning är gjord
Bakgrund
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581)
Verksamhetens bedömning
En budget för den politiska organisationen är framarbetad enligt intentionerna i beslut i
kommunfullmäktige. Ramen förutsätter ett hushållande förhållningssätt.
Förutsättningarna för detaljbudgeten för politikens verksamhet 2021 bygger på budget 2020
samt en analys av bokslut 2020. Enligt reglementet ska arvoden följa det index som följer
riksdagens arvoden. Riksdagens arvoden är inte uppräknade 2021. Detaljbudgeten 2020
fördelas enligt följande:
Förslag till detaljbudget för politisk organisation ‐ fördelning KF/KS
Kf
KS
Arvoden
6 700
7 600
Kompetensutveckling
210
100
revisionstjänster
900
IT och licenser
376
300
Kopiering
7
7
Ungdomsfullmäktige
100
Övrigt
400
300
Summa
8 693
8 307

Summa
14 300
310
900
676
14
100
700
17 000
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är av administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet är administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån miljö, hållbarhet och
mål i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Budgeten är upprättad enligt styrande politiska dokument och beslut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet är av administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån ett medborgaroch brukarperspektiv
Ekonomisk bedömning
En budget för den politiska organisationen är framarbetad enligt intentionerna i beslut i
kommunfullmäktige. Ramen om 17 mkr förutsätter ett hushållande förhållningssätt.
Förslag till beslut
1. besluta att kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr avser
revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Ida Andersson
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Planbesked för bostäder, Solbräcke 1:12 (Dnr KS2020/1216-2)
Sammanfattning
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för fastigheten Solbräcke
1:12. Lagfaren ägare till fastigheten är Bättre Bostäder i Kungälv AB. Sökande är FB Bostad
AB. I ansökan finns bifogad illustrationsplan som visar två flerbostadshus i fyra respektive fem
våningar. Totalt rymmer förslaget 68 bostäder. Upplåtelseform avses bli hyresrätter.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 ingår del av
fastigheten i område för närströvområde.
Sammantaget bedömer förvaltningen att byggnation på fastigheten i den omfattningen, enligt
förslaget, inte är lämplig. Detta med avseende på ogynnsamma ljusförhållande, platsens
utsatthet för trafikbuller och risker samt bebyggelsens olämplighet med hänsyn till risken för
översvämning.
Enligt kommunens prioritering av planer och projekt så kommer detaljplanen i dagsläget inte
kunna prioriteras. Planarbete för åtgärden skulle inte kunna starta de närmsta åren.
Förutsättningarna för åtgärden kan ändras under tiden fram till planarbetets start och det är
således olämpligt att ge positivt planbesked.
Den sammantagna bedömningen är att ett negativt planbesked bör ges.

Juridisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Miljöbalken 2 kap. 6§ anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och bakgrund.
Plan- och bygglagen 11 kap. 10 § 5p. anger att Länsstyrelsen får överpröva kommunens beslut,
om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för fastigheten Solbräcke
1:12. Lagfaren ägare till fastigheten är Bättre Bostäder i Kungälv AB. Sökande är FB Bostad
AB. I ansökan bifogad illustrationsplan visar två flerbostadshus i fyra respektive fem våningar.
Totalt rymmer förslaget 68 bostäder. Upplåtelseform avses bli hyresrätter. Parkeringsgarage
ska anläggas under mark.

Fastigheten Solbräcke 1:12 är belägen i Kungälvs tätort, ca 2 km nordväst om centrala
Kungälv. Fastigheten sträcker sig längs med Karebyvägen norr om stadsdelen Ulvegärde.
Området angränsar mot naturområdet Dammbergen i norr. Idag är fastigheten bebyggd med
ett enfamiljshus. I områdets direkta närhet finns främst enfamiljshus samt Ulvegärde förskola
på södra sidan Karebyvägen.

Aktuell fastighets lokalisering i Kungälvs tätort.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 ingår del av
fastigheten i område för närströvområde.
Fastigheten ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA.
Inga känna fornlämningar finns inom aktuellt område.
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Fastigheten omfattar ca 4000 kvm.
Trafikbuller:
Områdets placering intill Karebyvägen innebär en utsatthet för trafikbuller. Inför ansökan har
FB Bostad beställt en bedömning av trafikbuller från Soundcon. Enligt grova beräkningar kan
bullerkrav uppnås med genomgående lägenheter där varje lägenhet får en bullerfri sida. Åtgärd
i form av bullerskydd kan vara nödvändig.
Ljusförhållande:
Enligt Boverkets Byggregler (BBR) 6:31 ska byggnader utformas så att tillfredsställande
ljusförhållanden går att uppnå. Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder där människor
vistas mer än tillfälligt (tex. rum för samvaro, matlagning, sömn och vila) ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig (BBR 6:322).
För bostäder och bostadsrum placerade mot norra sidan, riskerar tillgången på ljus vara
begränsad. Dagsljus och solljus måste studeras närmre i ett eventuellt planarbete.
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Dagvatten:
Fastigheten ligger i en lågpunkt nedanför ett sluttande berg. Avrinningen från berget,
tillsammans med fastighetens ringa storlek innebär en komplex situation med dagvatten.
Bebyggelsen i denna omfattning riskerar att bli olämplig med hänsyn till risken för
översvämning 11 kap 10§ 5p PBL. Förvaltningen ser ingen lösning av dagvattensituationen om
fastigheten exploateras i den omfattningen som sökande avser.
Vid ett eventuellt planarbete måste dagvatten utredas och bebyggelsen anpassas för att
förhindra problem med översvämningar.
Risk:
Fastigheten ligger invid Karebyvägen som är sekundärt stråk för farligt gods trafik. Det finns
riskutredningar för tidigare planarbete och bygglov för bostäder på fastigheterna Arntorp 1:4
och Grokarebyn 3:11 som ligger invid Karebyvägen. Bedömningen i riskutredningarna innebär
förslag på åtgärd i form av att fasader på byggnader inom 25 meter från Karebyvägens vägkant
bör utformas i obrännbart material. Ventilation ska placeras högt och i skyddat läge bort från
Karebyvägen. Utrymning ska kunna ske bort från Karebyvägen.
Verksamhetens bedömning
Föreslagen åtgärd, strider inte mot inriktningen i kommunens gällande översiktsplan eftersom
förslaget innebär en utveckling och förtätning inom befintlig tätortsavgränsning. Aktuell plats
är komplex med ogynnsamma ljusförhållanden och utsatthet för trafikbuller och risk. Den
höga exploateringen på fastigheten innebär svårigheter att lösa utrymme för till exempel
sophantering, parkering för rörelsehindrade samt fria ytor för de boende. Sett till dagvatten
riskerar bebyggelsen att bli olämplig med hänsyn till risken för översvämning 11 kap 10§ 5p.
PBL.
Sammantaget bedömer förvaltningen att byggnation på fastigheten i den omfattning som
förslaget visar inte är lämplig. Enligt möte med exploatören (2021-02-04) är det inte aktuellt
med en mycket mindre omfattande exploatering på fastigheten.
Enligt kommunens portföljstyrning med prioritering av planer och projekt så kommer aktuell
detaljplan i dagsläget inte prioriteras, då det skulle innebära att planer i andra delar kommer få
skjutas på framtiden och att för vissa redan positiva planbesked kommer detaljplanearbetet
därmed att starta först om flera år. Planarbete för åtgärden skulle inte kunna starta de närmsta
åren. Förutsättningarna för åtgärden kan därför ändras under tiden fram till planarbetets start
och det är således olämpligt att ge positivt planbesked (Detaljplanehandboken, K. Adolfsson
och S. Boberg, 2019 s. 46).
Den sammantagna bedömningen är att ett negativt planbesked bör ges.
Om ett positivt planbesked för aktuell åtgärd ändå ges, bör dagvattenhantering,
ljusförhållande, trafikbuller och risk särskilt utredas för att uppfylla de krav som finns i 2 kap
5§ Plan- och bygglagen.
Om kommunstyrelsen väljer att besluta om positivt planbesked ska i beslutet anges den
tidpunkt då planläggningen bedöms att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra
eller upphäva detaljplan (enligt 5 kap. 5 § PBL). Om återremittering sker av ärendet till
förvaltningen ger förvaltningen sin bedömning av denna tidpunkt, mot bakgrund av hur saken
påverkar investeringsplaneringens tidplan, befolkningsprognosen och eftersträvad tillväxttakt.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med målet om en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen då fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kommunalt VA.
Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med resultatmålet om att planberedskap ska finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel.
Enligt bostadsprognosen så planeras cirka 100 hyresrätter färdigställas årligen de fem
kommande åren. Bedömningen att därför att kommunens planering följer fullmäktiges
program för social hållbarhet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 bedöms inte vara relevant då större delen av de delmål som Agenda 2030
behandlar rör åtgärder på en högre nivå än aktuellt ärende.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Dagvattenplan
Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att
dagvatten i första hand ska fördröjas på respektive fastighet.
ÖP
Gällande översiktsplan 2010, laga kraftvunnen 2012, anger för del av fastigheten
närströvområde. Det aktuella området är inte detaljplanelagt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Sökandes vision är att skapa hyresrätter på tomten, med en låg hyresnivå. Det innebär en
positiv tillkomst av bostäder i området som idag främst består av ägande- eller bostadsrätter.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning bekostas av sökande genom upprättandet av ett plankostnadsavtal.
Förslag till beslut
1. Ett negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).
Avgift: 14 190
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.
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Fredric Norrå
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Fastighetens placering i Kungälvs tätort, mellan Ullstorp och Munkegärde.

Den aktuella fastigheten ligger invid Karebyvägen.

Förstudie

Solbräcke 1:12
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Överblick

Platsen och läget

Områdets läge i Kungälv
Fastigheten Solbräcke 1:12 ligger i Kareby, ca 2 km
nordväst från centrala Kungälv Kommun, norr om
Göteborg.
Tomten är idag en brant skogsbeklädd sluttning som
sträcker sig längs med Karebyvägen i söder. Idag
finns ett befintligt hus på tomten som skall rivas.

Kungälv

Mot väster, norr och öster omges tomten av naturmark. På andra sidan Karebyvägen breder en
småhusbebyggelse ut sig med en förskola närmast
Karebyvägen. Idag upplevs fastigheten som enslig
i sitt sammanhang men på sikt så kommer fler hus
byggas i närområdet. Åt norr, på andra sidan naturmarken byggs några småhusområden och ytterligare fler är på gång.

Göteborg
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Foton från besök på plats

Områdets läge i Närområdet

Solbräcke 1:12

Volymstudie

Topografi:
Förslaget tar sin utgångspunkt i att passa in på
platsen genom att följa naturen och därmed minimera
behovet av sprängning så långt möjligt.
Buller:
Fastigheten påverkas främst av ljudnivåer från Karebyvägen. Baserat på dessa förutsättningar skulle riktvärdet vid fasad på 60 dBA överskridas om bostäder
placeras närmare än ca 20 meter från vägmitt. Man
skulle kunna komma närmre och därmed minska behovet av sprängning om man har flertalet av rummen
mot tyst sida, det behöver studerar närmre i senare
skede.

Bostäder

Bostäder

Förslaget föreslås med genomgående lägenheter
som minskar bullerproblematiken och säkerställer
att alla lägenheter har en sida mot söder med bra
dagsljusinsläpp.

Bostäder

Bostäder
ca 20 m bulleravstånd
Bostäder

Garage

>4.0m

Sektion 1:200
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Karebyvägen
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Busshpl.

Tomtgräns

Husliv

Gårdsbjälklag/p-garage
ca 40pl./ca 40 lgh?

Hus A

Tr.
Gård

Hus B

Entré
Fördröjning av dagvatten
Fördröjning av dagvatten

Busshpl.
Infart

Situationsplan 1:500

Karebyvägen

Exploatering:

			Hus A			Hus B		
			lgh
BTA		Lgh
BTA
Vån 5
Bost.
8
500		
Vån 4
Bost.
8
500		
7
325
Vån 3
Bost.
8
500		
7
325
Vån 2
Bost.
8
500		
7
325
Vån 1
Bost.
8
500		
7
325
Summa:		40

2500		28

Vån 0

1800

P-Garage		

1300

ca 60 p-platser

Parkering:

Dagvatten:

Då tomten är förhållandevis grund och det bitvis är mycket brant, är markparkering svårt att möjliggöra.
Parkeringen i förslaget förläggs till ett p-garage i sutteräng
som ligger under bostäderna och den upphöjda gården.
Parkeringsgaraget bör vara minimum 17 m djupt för att
möjliggöra dubbelsidig parkering.
Infart till parkering bör ske där infart ligger idag och ligger
då något åt sidan vilket ökar möjligheterna för att ådstadkomma en god entrésituation för gående mer centralt på
tomten, ovanför bef. busshållplats.

Tidvis kan mycket dagvatten komma från berget norr
om tomten. Det innebär att dagvattnet måste ledas från
berget till området söder om bostäderna där det finns mer
yta att fördröja vattnet på. Dagvattnet föreslås rinna normalt fram till baksida parkeringsgarage. Där får en lösning
med ledningar göras för att sedan ledas till södra sidan
och fördröjas. Antingen i underjordiska magasin eller genom öppna dagvattenlösningar, som del av gestaltningen
för utemiljön i området.
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Solbräcke 1:12, Kungälv – översiktlig bedömning av
trafikbuller
FB Bostad är intresserade av att bygga nya bostäder inom Solbräcke 1:12 i
Kungälv. I ett tidigt skede vill man undersöka vilka förutsättningar som finns för
nybyggnation och därför få en uppfattning av vilka ljudnivåer som kan förväntas från
vägtrafiken.
Soundcon har därför gjort en grov uppskattning av vilka ljudnivåer som kan
förväntas inom fastigheten.
Fastigheten påverkas främst av ljudnivåer från angränsande väg 574. Trafikverket
redovisar inga trafikmätningar på den aktuella vägsträckan i sin databas. Längre
västerut på väg 574, efter rondellen, finns dock mätvärden från 2009 som visar på
ett ÅDT på strax under 6 000 fordon.
Vi har gjort en översiktlig beräkning på hur ljudnivån inom Solbräcke 1:12 skulle
vara med ett antagande om ÅDT på 6 000 fordon med 10% tung trafik och en
skyltad hastighet på 50 km/h.
Baserat på dessa förutsättningar skulle riktvärdet vid fasad på 60 dBA överskridas
om bostäder placeras närmare än ca 20 meter från vägmitt. Om bostäder önskas att
placeras närmare vägen måste planlösningar utformas så att minst hälften av
rummen ligger mot den skyddade sidan. Alternativt kan det undersökas om en
bullerskyddsskärm vid vägen kan reducera ljudnivåerna.
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Nordiska folkhögskolan, avtal med anledning av kommunal borgen (Dnr
KS2020/2051-6)
Sammanfattning
Nordiska Folkhögskolan har beviljats kommunal borgen på 6 miljoner kronor. I enlighet med
gällande borgenspolicy har ett avtal tecknats.
Juridisk bedömning
Juridisk bedömning är gjord inför beslut om borgensåtagande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen för Nordiska Folkhögskolan
(KS2020/2051). Borgen uppgår till 6 miljoner kronor. Kommunens åtagande är begränsat till
15 år.
Enligt Kungälvs kommuns borgenspolicy skall ett skriftligt avtal mellan kommun och gäldenär
upprättas, där kommunens krav och villkor tydliggörs. Avtalet ska kontinuerligt följas upp.
Avtal är upprättat och undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
Verksamhetens bedömning
Avtalet gäller till dess borgensåtagandet upphör. Parterna är överens om att, på kommunens
initiativ, årligen mötas till uppföljning.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kungälvs kommun borgenspolicy är fastställd av kommunfullmäktige.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning är gjord inför beslut om borgensåtagande
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Kungälvs kommuns borgenspolicy skall ett skriftligt avtal mellan kommun och gäldenär
upprättas, där kommunens krav och villkor tydliggörs. Avtalet ska kontinuerligt följas upp.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Juridisk bedömning är gjord inför beslut om borgensåtagande
Ekonomisk bedömning
Det tecknade avtalet får inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Informationen om avtalet med Nordiska Folkhögskolan antecknas.
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Nordiska
Folkhögskolan
För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef
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Remiss - regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra
Götaland (Dnr KS2021/0236-2)
Sammanfattning
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag
som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planen är
framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan
vattentillgång och vattenbehov.
Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att
behöva utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen
gör.
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet
till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida
dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. Åtgärderna
riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och
planförvaltning.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar med vattenförsörjningsfrågorna i ett
regionalt perspektiv och har tagit fram en vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som
uppdaterades i 2020 (GR, 2020). Denna regionala vattenförsörjningsplan speglar regionens
förutsättningar och utmaningar gällande vattenförsörjning och identifierar vattenresurser som
är av regionalt intresse. Länsstyrelsens förslag till Regional vattenförsörjningsplan tycks sakna
kopplingar till GR:s dokument, vilket inte heller tycks ha använts som underlag eller dylikt för
länsstyrelsens plan.
Dokumentet är viktigt och ett välkommet verktyg som kommer att utgöra ett stöd för både
kommunernas och länsstyrelsens arbete med vattenförsörjningen i länet. I det stora hela är
materialet genomarbetat, men texten som behöver ses över för att identifiera småfel och
otydligheter.
Det kan finnas anledning att se över hur begreppen ”dricksvatten”, ”vattenförsörjning”,
”färskvatten”, ”dricksvattenförsörjning” med flera liknande ord används i dokumentet, och
också att se till så att alla använda begrepp definieras. Detta för att skapa en ökad tydlighet
med vad man är ute efter i texten.
Det framgår inte i dokumentet hur och hur ofta ska uppföljning ske.
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Det är oklart vad planen har för status. Hur är den tänkt att användas, hur kan den påverka
beslut?
Vem har vilket ansvar för att se till att åtgärderna genomförs och vad är konsekvensen om
planen inte följs? Det saknas tidplan för genomförande.
På sidan 8 står ”Kommunerna ansvarar för den allmänna dricksvattenförsörjningen enligt
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och planerar den inom sin kommun.” Detta är
något vilseledande då LAV syftar till att säkerställa hela vattenförsörjningen: 1 § LAV ((Lag
(2006:412)) om allmänna vattentjänster) Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.
På sidan 10 i avsnittet Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen? står i första stycket
”Fastigheterna är då anslutna till en så kallad allmän vatten- och avloppsanläggning.” En
allmän anläggning för vattentjänster kan innehålla enbart en av vattentjänsterna, två av dem,
eller alla tre.
Tredje stycket i samma avsnitt står ”… vatten som uppfyller de krav som finns på
vattenkvaliteten.” Hänvisa gärna till vilka krav som man syftar på, det vill säga i
livsmedelslagstiftningen.
På sidan 18 strax under figuren står att sammanställd kunskap saknas för enskild
vattenförsörjning. Det borde finnas information om den enskilda vattenförsörjning som
kommer från de anläggningar som levererar mer än 10 kubikmeter, eller försörjer fler än 50
personer eftersom dessa registerhålls och rapporteras av kommunerna inom
livsmedelstillsynen.
Vi noterar att några felaktigheter har smugit sig in på sidorna 21 till och med 23 i
remissversionen och dessa sidor behöver ses över.
På sidan 41 hänvisas i sista punkten på mitten av sidan till Naturvårdsverkets handbok för
vattenskyddsområden (2010:5). Denna handbok är gammal och istället borde man kanske
hänvisa till Havs och Vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden 2021:4.
Åtgärdslistan innehåller 29 åtgärder som anses nödvändiga att genomföra för en tryggad
vattenförsörjning. 16 av åtgärderna riktar sig till kommunerna. I stort är åtgärderna bra och
välformulerade dock kan åtgärd 2 antingen strykas ur listan eftersom det är ett lagkrav att ha
tillstånd för vattenuttag, eller också kan det förtydligas i åtgärden att så är fallet. Åtgärd 9 bör
också falla om åtgärd 2 tas bort, eftersom villkor i tillstånd i allmänhet ställer krav på
övervakning av nivåer och flöden i vattentäkt.
Åtgärd saknas för skydd av reservvattentäkter, samt områden som i framtiden kan komma att
användas som vattentäkter.
Juridisk bedömning
EU:s ramdirektiv för vatten har införlivats i svensk lag genom vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) och miljöbalken (1998:808). Syftet med direktivet är att vi ska förvalta våra
vattenresurser så att kommande generationer har tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig
mängd. Den svenska vattenförvaltningen utgår från fem vattendistrikt som förvaltas av varsin
Vattenmyndighet. Större delen av Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt.
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Varje vattenmyndighet har ett åtgärdsprogram som riktar sig till Sveriges myndigheter och talar
om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet beslutas var sjätte år
och sträcker sig över en sexårscykel. Programmet innehåller åtgärder som Länsstyrelsen och
kommunerna ska utföra gällande vattenplanering, dricksvattenskydd och långsiktigt skydd av
vattentäkter. Enligt Västerhavets åtgärdsprogram för 2016–2021 (länsstyrelsernas åtgärd 4d)
ska Länsstyrelsen ta fram en regional vattenförsörjningsplan i samverkan med kommunerna.
Under arbetet med vattenförsörjningsplanen har samrådshandlingar för Västerhavets
åtgärdsprogram för 2021–2027 funnits att ta del av. Åtgärder i dessa handlingar har införlivats
i vattenförsörjningsplanens åtgärder i kapitel 5.
Vattenförsörjningsplaneringen är också sammanlänkad med Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete. Planens åtgärder i kapitel 5 går i linje med vad klimatanpassningsmålet syftar till att
uppnå.
Bakgrund
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.
Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att
behöva utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen
gör.
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.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan
vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är
vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen
och i länets andra större tätorter.
Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland annat av hur
vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av klimatförändringar. Länets
framtida vattenbehov beror bland annat på befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och
beteendeförändringar. Hushållens vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning.
Näringslivets vattenbehov är svårt att prognosticera.
Utifrån kunskap om detta har tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser identifierats:
Nationellt, regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga
dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre
vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga
dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28
grundvattenmagasin och 17 sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet.
För Kungälvs vidkommande pekas både Diseröd Norra (där Lysegårdens vattentäkt och
vattenskyddsområde återfinns) och Diseröd Södra (där Dösebacka vattentäkt och
vattenskyddsområde återfinns) ut i planen som regionalt viktiga dricksvattenresurser –
grundvatten.
De kommunalt viktiga dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas för
dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre
uttagskapacitet, fortfarande viktiga som allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå. En
välfungerande vattenförsörjning lokalt bidrar till ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.
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Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust
vattenförsörjning. De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och
nationella. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Planens
åtgärdsförslag kan summeras i fem övergripande åtgärder:
•
•
•
•
•

Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.
Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.
Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.
Skapa robusta tekniska system.
Beakta sekretess och säkerhetsskydd.

Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men beskriver även
åtgärder kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom frågorna har inbördes
beroenden och behöver hanteras samlat.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar också med vattenförsörjningsfrågorna i
ett regionalt perspektiv och har tagit fram en vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
som uppdaterades i 2020 (GR, 2020). Denna speglar regionens förutsättningar och utmaningar
gällande vattenförsörjning och identifierar vattenresurser som är av regionalt intresse. I denna
plan identifieras nuläge samt mål och delmål, samt resultatuppföljning av dessa. Till exempel 1.
Tillgång till råvatten av god kvalitet, 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution,
3. Uthållig förnyelsetakt och så vidare.
Verksamhetens bedömning
Dokumentet är viktigt och ett välkommet verktyg som kommer att utgöra ett stöd för både
kommunernas och länsstyrelsens arbete med vattenförsörjningen i länet. I det stora hela är
materialet genomarbetat, men texten som behöver ses över för att identifiera småfel och
otydligheter.
Det kan finnas anledning att se över hur begreppen ”dricksvatten”, ”vattenförsörjning”,
”färskvatten”, ”dricksvattenförsörjning” med flera liknande ord används i dokumentet, och
också att se till så att alla använda begrepp definieras. Detta för att skapa en ökad tydlighet
med vad man är ute efter i texten.
Det framgår inte i dokumentet hur och hur ofta uppföljning ska ske.
Det är oklart vad planen har för status. Hur är den tänkt att användas, hur kan den påverka
beslut?
Vem har vilket ansvar för att se till att åtgärderna genomförs och vad är konsekvensen om
planen inte följs? Det saknas tidplan för genomförande.
På sidan 8 står ”Kommunerna ansvarar för den allmänna dricksvattenförsörjningen enligt
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och planerar den inom sin kommun.” Detta är
något vilseledande då LAV syftar till att säkerställa hela vattenförsörjningen: 1 § LAV ((Lag
(2006:412)) om allmänna vattentjänster) Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.
På sidan 10 i avsnittet ”Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen?” står i första stycket
”Fastigheterna är då anslutna till en så kallad allmän vatten- och avloppsanläggning.” En
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allmän anläggning för vattentjänster kan innehålla enbart en av vattentjänsterna, två av dem,
eller alla tre.
Tredje stycket i samma avsnitt står ”… vatten som uppfyller de krav som finns på
vattenkvaliteten.” Hänvisa gärna till vilka krav som man syftar på, det vill säga i
livsmedelslagstiftningen.
På sidan 18 strax under figuren står att sammanställd kunskap saknas för enskild
vattenförsörjning. Det borde finnas information om den enskilda vattenförsörjning som
kommer från de anläggningar som levererar mer än 10 kbm eller försörjer fler än 50 personer
eftersom dessa registerhålls och rapporteras av kommunerna inom livsmedelstillsynen.
Vi noterar att några felaktigheter har smugit sig in på sidorna 21 till och med 23 i
remissversionen och dessa sidor behöver ses över.
På sidan 41 hänvisas i sista punkten på mitten av sidan till Naturvårdsverkets handbok för
vattenskyddsområden (2010:5). Denna handbok är gammal och istället borde man kanske
hänvisa till Havs och Vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden 2021:4.
Åtgärdslistan innehåller 29 åtgärder som anses nödvändiga att genomföra för en tryggad
vattenförsörjning. 16 av åtgärderna riktar sig till kommunerna. I stort är åtgärderna bra och
välformulerade dock kan åtgärd 2 antingen strykas ur listan eftersom det är ett lagkrav att ha
tillstånd för vattenuttag, eller också kan det förtydligas i åtgärden att så är fallet. Åtgärd 9 bör
också falla om åtgärd 2 tas bort, eftersom villkor i tillstånd i allmänhet ställer krav på
övervakning av nivåer och flöden i vattentäkt.
Åtgärd saknas för skydd av reservvattentäkter, samt områden som i framtiden kan komma att
användas som vattentäkter.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling.
Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kungälvs kommun Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 2016-0427 med giltighetstid till och med 2023-12-31). Arbetet med vattenförsörjningsplanen för
Kungälvs kommun har genomförts enligt SGUs vägledning (2009:24) för utformande av
vattenförsörjningsplaner samt Vägledning för kommunal VA-planering från Havs- och
vattenmyndigheten, rapport 2014:1. Kungälvs kommun har, för att få en praktisk och
användbar vattenförsörjningsplan, valt att bredda synen på vattenförsörjningsplan till att
beskriva inte enbart vattenresurser utan även systemlösningar för vattenförsörjning, samt
utmaningarna i dessa. I samband med framtida översyn av kommunens vattenförsörjningsplan
kommer koppling till de regionala vattenförsörjningsplanerna även fortsättningsvis att göras.
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Att kommunen redan har en aktualiserad vattenförsörjningsplan medför att vi har uppfyllt
föreslagen åtgärd 4 i remissdokumentet.
Kungälvs kommun har både vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter samt tillstånd till
vattenuttag för tre vattentäkter. Detta gäller Marstrand, Lysegården och Dösebacka.
Marstrands är uppdaterat 2017 och för Lysegården och Dösebacka pågår arbetet med
revidering. För Göta älv pågår ett arbete som griper över flera kommuner för skydd av
vattentäkten. Råvatten för Kungälvs vattenverk tas ur Göta älv.
 Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands vattenskyddsområde (Beslut KF
Kungälv 2017-09-07, Dnr KS2015/876, § 140/2017.)
 Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid
Lysegården 14 FS 1992:7.(Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohusläns beslut den 17
mars 1992, Dnr 2470-22780-91.)
 Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid
Dösebacka. (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohusläns beslut den 24 februari 1992,
Dnr 2470-22779-91.)
När dricksvattenresurser synliggörs genom vattenskyddsområden eller genom att de pekas ut i
en vattenförsörjningsplan läggs grunden för att kunna skydda dem.
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning. En viktig del i vattenskyddsarbetet är också att utöva tillsyn för
att säkerställa efterlevnaden av vattenskyddsföreskrifterna.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering tryggar en fungerande vattenförsörjning. En tryggad
vattenförsörjning är till nytta för alla samhällsgrupper.
Ekonomisk bedömning
Remissvaret för den regionala vattenförvaltningsplanen innebär inga direkta kostnader för
Kungälvs kommun.
Kungälvs kommun ligger relativt bra till vad det gäller uppfyllelse av de föreslagna åtgärderna
för kommuner. Dock kan det konstateras att för att vattenförsörjningen ska vara robust
behöver också organisationen som arbetar med den ha tillräckliga personella och ekonomiska
resurser och god kompetens för att utföra sitt uppdrag.
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss.

Sten-Ove Dahllöf
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Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan
för dricksvatten i Västra Götaland

Bilaga 1: Nationellt och regionalt viktiga
dricksvattenresurser
I tabellerna nedan listas de vattenresurser som Länsstyrelsen prioriterar som nationellt och regionalt
viktiga för att länet ska ha en robust dricksvattenförsörjning för flera generationer framåt. I kapitel 3 i
vattenförsörjningsplanen redovisas länets förutsättningar som är bakgrunden till urvalet av de viktiga
grund- och ytvattenresurserna. Metoden för urvalet av dessa beskrivs detaljerat i bilaga 2. Bilaga 3
beskriver metoden för bedömning av vattenbehovet.
Tabellerna visar i vilken eller vilka kommuner vattenresurserna ligger, vattenförvaltningens ID-system
(MS_CD), om det finns beslut om ett vattenskyddsområde (VSO) samt om vattenresursen angränsar
till ett skyddat Natura 2000-område. För grundvattenresurserna finns även en kolumn som anger om
det finns en magasinsbeskrivning för resursen framtagen av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
eller om arbete med detta pågår. Varje prioriterad vattenresurs har i denna plan erhållit ett eget ID
som hänvisar till kartan i Figur 16 i vattenförsörjningsplanen.

Nationellt viktiga vattenresurser
ID

Vattenresurs

Inom kommun

MS_CD

VSO

Skyddade
områden

1

Göta älv

Ale, Göteborg, Kungälv,
Lilla Edet, Trollhättan,
Vänersborg

5 förekomster

Arbete
pågår

Natura 2000

2

Vänern

Grästorp, Gullspång,
Götene, Lidköping,
Mariestad, Mellerud,
Vänersborg, Åmål

WA11665077

Ja

Natura 2000

3

Vättern

Hjo, Karlsborg

6 förekomster

Ja

Natura 2000

Regionalt viktiga grundvattenresurser
Skyddade
områden

SGU
Kartläggning

ID

Vattenresurs

Inom kommun

MS_CD

VSO

4

Algutstorp-Horla

Herrljunga,
Vårgårda

WA30634871

Ja

5

Backen

Bengtsfors

WA68805318

Ja

6

BlidsbergUlricehamn

Ulricehamn

WA55834065

Ja

7

Bollebygd Norra

Bollebygd

WA21229235

Ja

K 521

8

Bullarebygden
Västra
Bullarebygden
Östra

Tanum

WA85479814

Nej

K 659

Tanum

WA85479814

Ja

K 659

9

K 130

Natura 2000

K 562

1

10

Dalsjöfors

Borås

WA31318131

Ja

K 544

11

Dalstorp-Tranemo

Tranemo

WA25761485

Ja

Kartläggning
pågår

12

Diseröd Norra

Kungälv

WA13147528

Ja

13

Diseröd Södra

Ale, Kungälv

WA62575222

Ja

14

FänneslundaRångedala

Borås,
Ulricehamn

WA57722876

Ja

K 500

15

Gråbodeltat

Lerum

WA73197057

Ja

K 134

16

Göjeholm

Svenljunga

WA86925596

Ja

K 497

17

Hagelberg

Skövde

WA36685506

Ja

Natura 2000

Kartläggning
pågår

18

Hökensås (Källefall)

Hjo, Tidaholm

WA20042765

Ja

Natura 2000

K 465

19

Larv

Vara

WA54728638

Ja

20

Lokaåsen-VärpeFägre
Magasinsgrupp
Rösjön Hornborga
Valle Timmersdala

Gullspång,
Töreboda

WA12307974

Ja

Falköping, Skara,
Skövde

WA69871137

Ja

22

Rådaåsen

Lidköping

WA57610923

Ja

23

Sandhem-Hömb
norr

Tidaholm

WA73765193

Nej

24

Sandhem-Hömb
söder

Falköping,
Skövde, Tidaholm

WA82588098

Ja

Kartläggning
paus.
K 469

25

Svenljunga

Svenljunga

WA16011640

Ja

K 481

26

Tibro

Hjo, Karlsborg,
Tibro

WA56579928

Ja

27

Tranemo

Tranemo

WA59571854

Ja

28

Ödskölts moar

Bengtsfors

WA28132821

Ja

Kartläggning
pågår
Kartläggning
pågår
Kartläggning
pågår

29

Örbydeltat

Mark

WA73588414

Ja

K 517

30

Östaddeltat

Alingsås/Lerum

WA69018750

Ja

K 134

31

Östra Frölunda

Svenljunga

WA29121386

Ja

21

Kartläggning
pågår
Natura 2000

Kartläggning
pågår
K 492

Natura 2000

2

Regionalt viktiga ytvattenresurser
ID

Vattenresurs

Inom kommun

MS_CD

VSO

Skyddade
områden

32

Kärnsjön

Munkedal

WA77709252

Ja

Natura 2000

33

Lelång

Bengtsfors

WA36513378

Arbete
pågår

Natura 2000

34

Lygnern

Mark

WA77847215

Ja

35

Mjörn

Alingsås, Lerum

WA92968406

Nej

36

Norra Bullaresjön

Tanum

WA83816597

Nej

37

Rådasjön

Härryda, Mölndal

WA25906870

Ja

38

Stora Hällungen

Stenungsund

WA73171333

Ja

39

Säven

Borås, Vårgårda

WA49434159

Nej

40

Södra Bullaresjön

Munkedal, Tanum

WA57881105

Nej

41

Tolken

Borås, Ulricehamn

WA88248320

Ja

42

Västra Nedsjön

Bollebygd, Härryda

WA74225152

Ja

43

Åsunden

Borås, Tranemo,
Ulricehamn

WA17752536

Nej

44

Ömmern

Alingsås, Bollebygd, Lerum

WA19016341

Ja

45

Öresjö

Lilla Edet, Trollhättan,
Vänersborg

WA99224732

Ja

46

Öresjö

Borås

WA21583787

Ja

47

Östra Nedsjön

Bollebygd

WA35564155

Arbete
pågår

48

Östra Öresjön

Mark

WA31737230

Nej

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000
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Bilaga 2: Metodbeskrivning för urval av
regionalt viktiga dricksvattenresurser
Sammanfattning
Bilagan beskriver hur urvalet av de regionalt viktiga dricksvattenresurserna för länet gått till. Arbetet
började med en avgränsning för att identifiera vilka av länets grundvattenmagasin och ytvatten (sjöar
och vattendrag) som är relevanta och har potential att utgöra viktiga och långsiktigt hållbara resurser
för dricksvattenförsörjningen i länet.
I ett första val sorterades alla grunda sjöar samt grundvattenmagasin i sedimentärt berg och urberg
bort. Ett beslut togs även att inte inkludera vattendrag (med undantag för Göta älv). Efter
kapacitetsberäkningar för alla återstående yt- och grundvattenresurser sållades de resurser fram som
har en beräknad kapacitet som överstiger medianen av kommunernas vattenbehov i den delregion
resursen ligger i.
Vattenresursens bedömda kapacitet har tillsammans med dess läge varit avgörande i urvalet. De
vattenresurser som används till allmän vattenförsörjning idag samt övriga med stor kapacitet är
inkluderade i den fortsatta bedömningen. Där jämförs vattenresurserna mot varandra med hänsyn
till robusthet mot klimatförändringar både ur kvalitet och kvantitets perspektiv, möjlighet till
infiltration, information om föroreningar och risker för föroreningar.

Aspekter som påverkat urvalet av resurser
• Kapacitet
• Läge i förhållande till dricksvattenbehovet och inbördes mellan resurser
• Vattenkvalitet
• Möjlighet till konstgjord infiltration
• Klimatförändringars påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet.

Urval och avgränsningar
För att se vilka av länets grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag som regionalt viktiga
dricksvattenresurser för länet, gjordes ett urval utifrån kapacitetsberäkningar samt andra relevanta
egenskaper.

Sjödjup
Nivåsänkningar till följd av uttag i grunda sjöar kan ge en stor påverkan på naturvärden i sjön. I
grunda sjöar sker också snabba temperaturväxlingar som försämrar förutsättningarna för
dricksvattenproduktion. Med hänsyn till detta valdes endast sjöar med medeldjup på minst tre meter
och maxdjup på minst fem meter ut.
I vissa av de grunda sjöarna som inkluderades i urvalet fanns uppmätta temperaturprofiler. För dessa
kontrollerades om språngskikt bildas under sommaren. Sjöar där det inte bildas språngskikt valdes
bort.
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Vattendrag
Vattendrag pekas inte ut som regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet. Undantag har gjorts för
Göta älv, som med dess stora kapacitet och lägliga placering bedöms vara väldigt viktig för att fylla
länets dricksvattenbehov (se kapitel 4 i vattenförsörjningsplanen).
Anledningarna till att inte peka ut vattendrag som regionalt viktiga är flera:
•

De naturliga flödesvariationerna är större i vattendrag än i sjöar och vattendrag saknar oftast
magasineringsmöjlighet. I framtiden väntas antalet dagar med låga flöden bli fler vilket kan
påverka möjligheterna till vattenuttag.

•

I vattendrag sker temperaturväxlingar snabbt, precis som i grunda sjöar. Detta på grund av
att ju mindre vattenmassa att värma upp respektive kyla ned, desto snabbare sker
temperaturväxlingen (Naturvårdsverket, 2003). Dessutom varierar vattentemperaturen i hela
vattenmassan i vattendrag över året då inga språngskikt bildas.

•

Vattenkvaliteten är inte lika stabil i vattendrag på grund av att vattendrag har högre
vattenflöde jämfört med sjöar. Vattendrag har även högre risk för översvämning och skred.
Detta kan leda till följdproblem med bland annat suspenderat material, brunifiering och
föroreningstransport. Detta bedöms bli vanligare i framtiden i och med klimatförändringar.

Läs mer i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i vattenförsörjningsplanen.

Grundvatten i sedimentära bergarter samt urberg
Grundvattenförekomster i sedimentärt berg sorterades bort då alunskiffer förekommer i anslutning
till dessa förekomster inom länet. I alunskiffer förekommer naturligt höga halter av bland annat
sulfat, kadmium och uran vilket påverkar grundvattenkvaliteten till det sämre ur
dricksvattenhänseende (SGU, 2013).
Även grundvattenmagasin i urberg valdes bort på grund av att de, jämfört med magasin i sand och
grus, har mycket låg uttagskapacitet.

Uttagsmöjlighet
För att en resurs ska utses som regionalt viktig för länets dricksvattenbehov ska dess bedömda
uttagskapacitet överstiga medianbehovet hos kommunerna i den delregion som resursen ligger i.
Vattenbehovet år 2100 baseras på en uppskattning enligt metod i bilaga 3.
Då beräkningarna av uttagsmöjlighet är uppskattningar baserad på modellerade data innebär det
stora osäkerheter och resultatet ska inte användas i exakta siffror. Beräkningarna används för att
kunna uppskatta storleksordningen på möjliga vattenuttag och jämföra länets yt- och
grundvattenresurser mot varandra.
Uttagsmöjlighet för ytvatten
Till grund för beräkningen av ytvattens uttagskapacitet användes modellerad medellågvattenföring
(MLQ) vilket är medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföringen under flera år. Beräkningarna
baserades på SMHI:s stationskorrelerade modelldata (S-HYPE 2016 version 2.2.0) vid sjöars utlopp.
Uttagsmöjligheten för ytvatten uppskattades till maximalt 9,99 procent av MLQ (Havs- och
vattenmyndigheten, 2020):
Bedömt hållbart uttag: MLQ * 0,0999
Detta värde är en teoretisk uttagskapacitet när vattenflödet är mycket mindre än normalt. När flödet
är över MLQ går det att ta ut mer vatten. När flödet är lägre än MLQ är det förmodligen ohållbart att
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ta ut något vatten överhuvudtaget. Det är ovanligt men skedde till exempel under sommaren 2018
och förväntas bli vanligare i framtiden, eftersom klimatet förändras till varmare somrar och längre
växtsäsonger.
Uttagsmöjlighet för grundvatten
Sveriges geologiska undersökning har uppskattat uttagsmöjligheter för samtliga
grundvattenförekomster i länet. Dessa är sorterat inom klasserna 1–5, 5–25, 25–125, >125 l/s. För att
få ett mer detaljerat underlag för att jämföra länets vattenförekomster gjordes en egen beräkning av
grundvattenbildningen. Uttagsmöjligheten antogs motsvara 20 procent av grundvattenbildningen.
Detta är en grov förenkling av potentiell grundvattentillgång som beror av fler parametrar såsom
grundvattenmagasinets egenskaper och hydraulisk kontakt med närliggande ytvattenförekomster.
Grundvattenbildningen beräknades både direkt på grundvattenmagasinet och på det som tillförs via
tillrinningsområdet. För avgränsning av själva grundvattenmagasinets utbredning användes samma
avgränsning som används inom vattenförvaltningen (så kallade grundvattenförekomster).
Tillrinningsområdet beräknades genom att modellera åt vilket håll vattnet rinner med hjälp av
höjddata från Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH). Här antogs att
grundvattenströmningen följer topografin.
Genom att använda sammanställningen i Rhode et. al (2006), specificerades fyra olika
grundvattenbildningsklasser baserat på vilken jordartstyp som magasinets översta jordlager består
av: finkorniga-, grovkorniga- och moränjordar samt en klass för ingen grundvattenbildning. Med hjälp
av jordartskartan beräknades därefter grundvattenbildningen för varje grundvattenmagasin. Inom
grundvattenmagasinets yta bedömdes 100 procent av det vatten som bildar grundvatten komma
magasinet tillgodo. I tillrinningsområdet bedömdes 10 procent av det grundvatten som bildas rinna
till det berörda grundvattenmagasinet. Den totala grundvattenbildningen för respektive magasin är
alltså summan av grundvattenbildningen inom magasinets utbredningsområde och tio procent av
grundvattenbildningen i dess tillrinningsområde.
Beräkningarna av grundvattenbildningen inom detta arbete jämfördes med SGU:s uppgifter1 om
uttagsmöjligheter. Diskussioner fördes parallellt med SGU om grundvattenresursernas lämplighet
som regionala dricksvattenresurser.
Grundvattenmagasin med möjlighet till konstgjord infiltration
En extra analys gjordes av grundvattenmagasin som ligger 500 meter från någon av de
ytvattenresurser som uppfyller kriterierna på uttagskapacitet över medianbehovet. Detta för att i
urvalet av resurser även inkludera möjligheter till konstgjord infiltration i strategiskt placerade
grundvattenmagasin.

Geografisk placering
Vattenresursernas geografiska placering utvärderades både relativt varandra och med avseende på
närhet till områden med stort vattenbehov. I vissa delar av länet finns många vattenresurser vars
bedömda uttagskapacitet överstiger medianbehovet i delregionen (som i Dalsland och
Sjuhäradsregionen), medan det i andra områden finns väldigt få (främst i länets kustkommuner). För
att anpassa tillgång till vattenbehovet justerades urvalskraven i dessa bristområden2. Här
kompletterades urvalet med enstaka vattenresurser som inte uppfyller kraven för uttagsmöjlighet,

1
2

Uppgifter från magasinsbeskrivningar eller vattenförvaltningsarbetet (http://viss.lansstyrelsen.se)
Områden med få vattenresurser relativt vattenbehovet.
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men som ändå bedömdes ha god uttagsmöjlighet att kunna vara en viktig vattenresurs för flera
kommuner i området.

Figur 1. Bedömd uttagsmöjlighet för yt- och grundvatten i länet.
Hög motsvarar att uttagsmöjligheten är större än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen.
Låg motsvarar att uttagsmöjligheten är lägre än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen.

Poängsättning
Förutom uttagsmöjligheter finns vissa kriterier för att en yt- eller grundvattenresurs ska vara lämplig
som regionalt viktig och hållbar dricksvattenresurs. För de resurser som tagits fram i analysen om
uttagsmöjlighet beskriven ovan fortsatte bedömningen utefter lämpliga kriterier. Detta gjordes även
för de yt- och grundvatten som redan idag används för den allmänna vattenförsörjningen samt för
kommunernas egna förslag på potentiellt regionalt viktiga resurser3. Den information som bedömdes
redovisas i Tabell 1 och inkluderar bland annat robusthet mot klimatförändringar, avstånd till

3

Enkätsvar från länets kommuner under 2017
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samhällen i olika storleksordningar och möjlighet till infiltration. Denna information sammanställdes i
ett anpassat poängsystem.
Poängsystemet skapades för att vara anpassat till länets förutsättningar där faktorer (fem för
grundvattenresurser och fyra för ytvattenresurser) poängsattes först enskilt i en poäng mellan 1–5
och därefter viktades mot varandra till en samlad totalpoäng. Viktningen av poängsystemets olika
parametrar ser olika ut för yt- respektive grundvatten på grund av att antalet parametrar skiljer sig.
Totalen uppgår dock till 100 procent och blir jämförbar oberoende av vattentyp och slutligen får alla
poängsatta resurser en poäng mellan 1–5.
Tabell 1. Faktorer och dess viktning i poängsättningen.

Faktor

Beskrivning

Klimat
kvalité

Klimatförändringars påverkan på kvalitet, se Tabell 2.

Klimat
kvantitet

Klimatförändringars påverkan på kvantitet, se Tabell 2.

Läge

Avstånd mellan vattenresurs och samhällen av olika storlekar. Ju
mindre avstånd och ju större stad ger högre poäng.

Infiltration

Möjlighet till konstgjord infiltration med avseende på avstånd
mellan yt- och grundvatten. Mindre avstånd ger högre poäng.

Vattenkvalitet (endast
grundvatten)

Kvalitetsproblem i grundvattenresursen antingen genom uppmätta
halter eller uppskattade risker, se Figur 2.

Parametrarna viktades så att resursens påverkan av klimatförändringar och dess läge i förhållande till
befolkningen vägde tyngre än övriga då det bedömdes vara viktigast ur ett långsiktigt perspektiv. Av
parametrarna kopplat till klimatförändringar vägde påverkan på kvantiteten högre än påverkan på
kvaliteten. Detta på grund av att mindre mängd vatten bedömdes ge svårare konsekvenser än sämre
vattenkvalitet.
Det underlag som använts för klimatanalysen är en nationell analys nedbruten till regional nivå av
SMHI. Analysen visar vissa skillnader mellan länets delregioner, men resultatet kan inte användas på
en mer detaljerad skala än så, se Tabell 2.
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Tabell 2. Sammanställd uppskattad av påverkan till flöjd av klimatförändringar gällande vattenkvantitet och
vattenkvalitet. Bedömningen är från på Sweco:s rapport ”Klimatförändringar och extremväders påverkan på
länets yt- och grundvattenresurser ur ett dricksvattenperspektiv” på uppdrag utav Länsstyrelsen 2018.
Fyrbodalsregionen
Kvantitet

Kvalitet

Göteborgsregionen
Kvantitet

Kvalitet

Skaraborgsregionen
Kvantitet

Kvalitet

Sjuhäradsregionen
Kvantitet

Kvalitet

Litet
grundvattenmagasin: Berg

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Oförändrad
påverkan

Liten
påverkan

Oförändrad
påverkan

Litet
grundvattenmagasin: Jord

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Stort
grundvattenmagasin

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Liten
påverkan

Liten
påverkan

Stort
grundvattenmagasin med
ind. infiltration

Liten
påverkan

Stor
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Oförändrad
påverkan

Stor
påverkan

Sjö med litet
avrinningsområde

Stor
påverkan

Måttlig
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Stor
påverkan

Måttlig
påverkan

Oförändrad
påverkan

Måttlig
påverkan

Sjö med stort
avrinningsområde

Liten
påverkan

Stor
påverkan

Liten
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Liten
påverkan

Liten
påverkan

Mycket stor
påverkan

Det finns betydande skillnader i vattenkvalitet mellan yt- och grundvatten. Grundvatten kräver ofta
mindre rening för att uppnå dricksvattenkvalitet. Om grundvatten väl blir förorenat så är
föroreningarna långvariga eftersom vattenomsättningen är långsam. Ytvatten har jämförelsevis
mycket kortare omsättningstid. Poängsättningen av vattenkvalitet skiljer sig därför åt mellan yt- och
grundvatten. Risk för dålig vattenkvalitet vägs in i bedömningen av grundvatten, men inte av
ytvatten. Vattenförvaltningens statusklassning och riskbedömning för förvaltningscykel 3 från 2018
och 2019 utgjorde underlaget för vattenkvalitet i grundvatten. Dessa bedömningar baseras på
samma parametrar som Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, se Figur 2.
För ytvatten kan inte kvalitetsbedömning ske utifrån vattenförvaltningens underlag så som för
grundvatten. Att ett ytvatten bedöms ha god status inom vattenförvaltningen behöver inte betyda
att den är lämplig som dricksvattentäkt då perspektiv och syfte med vattenförvaltningen skiljer sig
från dricksvattenförsörjningens. Statusklassningen av sjöar och vattendrag är framförallt bedömt
utifrån biologiska faktorer. Vattenkvalitet för ytvatten ingår därför inte i detta steg av bedömningen
utan återkommer istället i nästa avsnitt Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser.
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Figur 2. Poängsättning av faktorn Vattenkvalitet (endast grundvatten). Poängsättning utgår ifrån SGU:s
bedömningsgrunder för grundvattenförvaltning (SGU, 2013).
1 poäng: Förorening är påvisad genom provtagning.
2 poäng: Risk för påverkan från mer hälsovådliga ämnen (PFAS eller bekämpningsmedel) enligt
vattenförvaltningens riskbedömning.
3 poäng: Risk för påverkan från mindre hälsovådliga ämnen (näringsämnen, klorid eller sulfat) enligt
vattenförvaltningens riskbedömning.
4 poäng: Miljöfarliga verksamheter finns i anslutning till grundvattenresursen, men ingen risk för påverkan
enligt vattenförvaltningens riskbedömning.
5 poäng: Ingen risk för påverkan enligt vattenförvaltningens påverkansanalys.

Möjlighet till infiltration poängsattes baserat på kortast avstånd mellan ett grundvattenmagasin och
ett närliggande ytvatten med stor uttagskapacitet (enligt avsnittet Uttagsmöjlighet för ytvatten). Ju
kortare avstånd desto högre poäng. Grundvattenmagasin helt täckta av lera bedömes olämpliga för
infiltration. Magasin med bra placerat friktionsmaterial längs med ansågs ha möjlighet till infiltration.
Även varje ytvatten med stor kapacitet poängsattes likvärt beroende på kortaste avstånd till lämpligt
grundvattenmagasin.

Slutgiltigt urval av regionalt viktiga dricksvattenresurser
Det slutliga urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser baseras främst på den beräknade
uttagsmöjlighet i förhållande till vattenbehovet i delregionen. I vissa fall har resursens läge, antingen
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direkt till vattenbehovet eller till möjlig konstgjord infiltration, varit avgörande. Utgångspunkten har
varit att kapaciteten hos de utvalda dricksvattenresurserna inte ska understiga delregionens
vattenbehov. Områden som har få lämpliga dricksvattenresurser som blivit regionalt utpekade är
konstaterade som bristområden.
Poängsättningen beskriven ovan har främst fungerat som kompletterande information om
resurserna som kontrollerat vattenresursens lämplighet som regionalt viktig dricksvattenresurs. Då
arbetet är långsiktigt och mycket av faktorerna i poängsystemet kan förändras eller åtgärdas på lång
sikt tas störst hänsyn till placering och mängd vatten i urvalet. Faktorerna i poängsystemet har istället
kunnat fungera som riktlinjer och beslutsstöd där val mellan resurser har gjorts. Detta har endast
skett i områden där vattenresurser med tillräckligt hög kapacitet har varit många och vattenbehovet
tydligt litet.

Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser
För de yt- och grundvatten som kommit med i urvalsprocessen beskriven ovan fortsatte
informationsinsamlingen. Syftet med informationen var att vidare undersöka vattenresursernas
lämplighet som dricksvattenresurser för länet i framtiden. För dessa fortsatta undersökningar erhölls
inte mätbara värden till att jämföra resurser direkt mot varandra utan informationen gav istället en
helhetsbedömning om resursernas potentiella problem och konflikter.
Låg- och högflödesdagar
För att bedöma sjöars motståndskraft mot extremväder, så som utpräglade torrperioder och höga
flöden, gjordes en analys av låg- och högflödesdagar. Resultatet användes för att se om sjön bedöms
vara extra känslig jämfört med andra likvärdiga vattenresurser. Låg- och högflödesdagarna
beräknades som ett snitt per år genom att använda data från SMHI:s vattenwebb mellan åren 2010–
2019. Antal låg- och högflödesdagar togs fram genom att jämföra medellågvattenföringen (MLQ)
respektive högvattenflödet med en återkomst-period på 50 år (HQ50) med den dygnsmodellerade
naturliga vattenföringen (Q).
Q < MLQ = lågflödesdag
Q > HQ50 = högflödesdag
Sommaren år 2018 var en torr period som gav låga vattennivåer i stora delar av länet. För att se
sjöarnas individuella påverkan av ett sådant torrår användes data från detta år till en extra analys.
Antalet lågflödesdagar för sjön år 2018 jämfördes med medelvärdet beräknat enligt ovan.
Ytvattenkvalitet
Vattenkvalitet för ytvatten ingick som nämnts inte i det anpassade poängsystemet ovan.
Vattenförvaltningens underlag för statusklassningen under förvaltningscykel 3 har dock använts till
viss grad. Sämre än god status användes som ett tecken för att titta närmare på vattenresursens
vattenkvalitet för bedömning av dess lämplighet som dricksvattentäkt.
Vattenkemidata hämtades från Sveriges Lantbruksuniversitets databas för Miljödata4 och jämfördes
med Svenskt Vattens föreslagna riktvärden för råvatten (Svenskt Vatten, 2008).
Natura 2000
I Västra Götalands län finns 414 utpekade Natura 2000-områden. Dessa områden innehåller särskilt
skyddsvärda arter eller naturtyper och tillsammans bildar de ett ekologiskt sammanhängande
nätverk. Av de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna ligger Vänern, Vättern, Göta älv
4

http://miljodata.slu.se/MVM/
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samt fem regionalt viktiga sjöar antingen inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område (se
bilaga 1). Sjöar kan vara känsliga för amplitudförändringar till följd av ett vattenuttag då
grundområden är värdefulla uppväxtområden för fisk. Därför är det högre risk om det skyddade
området ligger nedströms jämfört med om det ligger uppströms dricksvattenresursen.
Vissa ekosystem, vanligtvis källor och våtmarker, kan vara beroende av grundvatten. Antingen
mängden grundvatten (via flöde och grundvattennivå) eller dess vattenkvalité (halter av
näringsämnen och mineraler). Av de regionalt viktiga grundvattenresurserna i länet är fem kopplade
till grundvattenberoende ekosystem i Natura 2000-områden.
EBH-objekt och miljöfarliga verksamheter
För att komplettera informationen om vattenkvalité i både grund- och ytvatten gjordes en GIS-analys
av potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter i förhållande till avrinningsområdet
eller tillrinningsområdet.
Konkurrens om råvattnet
För varje enskild vattenresurs uppskattades möjliga befintliga konflikter om råvattnet. Bland annat
med miljöfarliga verksamheter utifall verksamheten i fråga själv gör större vattenuttag ur
vattenresursen (se vidare i bilaga 3, Vattenbehov för industrier). Möjliga konflikter uppskattades även
med bland annat lantbruk, golfbanor, kraftverk och dammar samt för grundvattenresurser även
materialtäkter.
Verksamhetstyperna golfbanor, fotbollsplaner och campingplatser kan alla använda stora mängder
vatten för bevattning. Dessa har sammanställts för länet utifrån internt material och anslutning till de
regionalt viktiga dricksvattenresurserna har analyserats i ArcMap. Detta gäller även Länsstyrelsens
information om berg-, grus-, blockstens- och industrimineraltäkter (både aktiva och avslutade).
Dammar och kraftverk har sammanställts för länet efter underlag från arbetet med den nationella
planen för omprövning av vattenkraft (NAP) och samtliga vattentäkter från domstolsverket och
bevattningsdomar i länet har sammanställts och analyserats på samma sätt.
Slutsatsen av analysen var att (med undantag för miljöfarliga verksamheter) finns väldigt lite
detaljerad information tillgänglig om vilken vattenresurs som används av verksamheterna beskrivna i
detta avsnitt. Det material som användes var endast geografisk placering vilket leder till det endast
kan göra grova uppskattningar om vart det finns ett stort vattenbehov för andra verksamheter i
förhållande till tillgängligt råvatten. Mer specifika utredningar om konkurrens kring enskilda
vattenresurser måste göras för varje enskild vattenresurs i exempelvis tillståndsprövningar för
vattenuttag.
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för vattenbehov
Framtida dricksvattenbehov
Data som presenteras här har använts för att ta uppskatta vattenbehovet i länet 2100 och
medianbehovet per kommun samma år. Medianbehovet har endast använts som jämförvärde vid
urval av resurser (bilaga 2).
Länsstyrelsen har beräknat dricksvattenbehovet år 2100. De utvalda dricksvattenresurserna i
vattenförsörjningsplanen täcker det vattenbehovet. Vattenbehovet har även använts för att
uppskatta vilken kapacitet en framtida vattenresurs behöver ha för att anses regionalt viktig i
respektive delregion. Eftersom vattenbehovet skiljer sig mycket mellan kommuner används
medianbehovet inom respektive delregion som kapacitetskrav i urvalet av vattenresurser.
Beräkningarna av länets vattenbehov har gjorts med hjälp av befolkningsprognoser samt
säsongsboenden medräknat som under högsäsong. Svenskt Vattens siffra för totalt
dricksvattenbehov inom allmän vattenförsörjning ligger till grund för omvandlingen till vattenbehov.
Länsstyrelsen har i dessa beräkningar alltså antagit att hela befolkningen har allmän
vattenförsörjning. I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderar Svenskt Vatten hushåll,
offentliga och privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning mm.). Siffrorna
visar den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna. Utöver detta finns också
vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter, spolning av ledningsnät
och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Vatten som inte debiterats en abonnent
inkluderas inte i länsstyrelsens beräkningar av vattenbehov.
Många faktorer påverkar det framtida vattenbehovet och det är därför svårt att förutspå.
Vattenbehovsberäkningarna sätter ramarna för urvalet av vattenresurser i vattenförsörjningsplanen
och resultatet ska inte användas på annat sätt.

Befolkningsprognoser
I juni 2020 publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) en befolkningsprognos för länet för åren 2020–
2070. Denna har extrapolerats linjärt till 2100 och använts vid uppskattning av det framtida
vattenbehovet. Det är en grov förenkling att anta linjär utveckling och siffrorna ska inte användas
annat än för att uppskatta storleksordningen på befolkningen år 2100.
Även Västra Götalandsregionens prognos har studerats för jämförelse med SCB:s prognos (se Figur
14 i vattenförsörjningsplanen). Deras längsta prognos som finns tillgänglig sträcker sig till 2040.
Prognosen är gjord år 2019 och visar en större befolkningsökning fram till 2040 än SCB:s prognos från
2020. Eftersom prognosen har kortare tidshorisont har vi inte använt den för att beräkna
vattenbehovet.

Säsongsvariation
Längs med kusten och vid andra populära semesterorter i länet ökar folkmängden markant under
högsäsongen maj-augusti. Detta ställer höga krav på dricksvattenproduktionen i dessa områden. För
att illustrera säsongsvariationen har vattenbehovet för fritidshus inkluderats i beräkningarna. Det
täcker inte påverkan från all turism men ger en bättre uppskattning av dricksvattenbehovet
sommartid. Beräkningarna har gjorts på data från SCB om antalet fritidshus (SCB, 2015e) tillsammans
med ett antagande om att det i snitt bor fyra personer i respektive fritidshus någon gång under
högsäsongen.
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Figur 3. Uppskattat dricksvattenbehov (l/s) per kommun för år 2100, baserat på Statistiska centralbyråns
befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse.

Vattenbehov för lantbruket
Lantbrukets vattenbehov har delats upp i bevattning samt vattenbehov för djurhållning. Underlaget
har använts för att översiktligt identifiera områden där det idag finns stora vattenbehov utöver
befolkningens dricksvattenbehov.

Bevattning
För att ta reda på bevattningsbehovet hämtades underlag från Jordbruksverkets stödsystem om var
och i vilken mängd det idag odlas bevattningskrävande grödor. Detta innebär att uträkningarna
endast är en potentiell uppskattning om vattenbehovets storlek då enbart de odlingar som får
ekonomiska bidrag är inkluderade i analysen och information om odlingarna har
bevattningsmöjligheter eller inte saknas.
För att beräkna ett potentiellt bevattningsbehov för de befintliga grödorna enligt uppskattningen
beskriven ovan har ett schabloniserat nulägesbehov (m3/ha och år) använts. I Jordbruksverkets
rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning (Jordbruksverket, 2018) används potatis som
exempelgröda för att representera torkkänsliga grödor där bevattning är en förutsättning för odling.
För Västra Götalands län används ett värde för potatis och ett gemensamt för övriga grödor.
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•
•

Potatis 100 mm
Övriga 150 mm

Bevattningsbehovet har beräknats per dag under växtsäsongen maj-augusti och illustreras grovt i
Figur 9 i vattenförsörjningsplanen.

Djurhållning
Jordbruksverket (2018) har definierat dricksvattenbehov samt det totala vattenbehovet per djurslag.
Inom nötkreaturen har en differentiering gjorts baserat på användningsområde (exempelvis mjölkko,
kviga, tjur, kalv). För att få en uppfattning av det totala vattenbehovet för djurbesättningarna i Västra
Götalands län har data från 2018 hämtats från Jordbruksverkets stödsystem. Detta innebär att
enbart djurbesättningar som ägaren sökt ekonomisk ersättning för finns med i analysen. Ur
stödsystemet fås dock en något annan uppdelning av djurslag än vad som definierats i
Jordbruksverkets rapport (2018), därför har en uppskattning gjorts baserat på en kombination av
Länsstyrelsens befintliga kunskap samt de schablonvärden som är framtagna av Jordbruksverket.
Följande värden har antagits:
Tabell 3. Schablonvärden för olika djurslags vattenbehov.

Djurslag

Vattenbehov (l/dag)

Nöt

60

Häst

27

Gris

10

Får

6

Get

6

Fjäderfän

0,14

I det uttag som gjorts från Jordbruksverkets stödsystem för djurbesättningar fås enbart data för
vilken maxkapacitet gården har för att hålla djur. En anläggnings beläggning varierar dock under året
och därför har beräkningar gjorts på en beläggning på 60 procent av maxkapaciteten.
Dricksvattenbehovet för djur har beräknats med ett medelvärde per dag för hela året och illustreras
grovt i Figur 10 i vattenförsörjningsplanen.

Vattenbehov för industrier
För att få fram vilka vattenkrävande industrier som finns i Västra Götalands län har en
sammanställning gjorts av de kraftigt vattenförbrukande miljöfarliga anläggningar som Länsstyrelsen
och kommuner utövar tillsyn på. Det innebär att det kan finnas andra anläggningar där information
om vattenuttag saknas men som potentiellt sett också är vattenkrävande.
Identifieringen av branscher som typiskt sett är vattenkrävande kommer från Länsstyrelsens interna
material om anläggningar och uttagsmängder. Detta inkluderar varifrån industrin tar sitt vatten, om
vattnet förbrukas eller släpps tillbaka till samma vattenresurs som det togs ifrån samt om användning
sker från enskilt vattenuttag eller från den allmänna vattenförsörjningen.
Resultatet av industriers sammanställda vattenbehov som tar sitt vatten från enskilt uttag illustreras
grovt i Figur 11 i vattenförsörjningsplanen.
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Bilaga 4. Sammanfattning från
kommundialoger
Insamling av kunskap från kommuner
Länsstyrelsen skickade en enkät till samtliga kommuner som en del i uppstarten av den regionala
vattenförsörjningsplaneringen. På så sätt kartlades kommunernas pågående arbete med
vattenförsörjning och skydd av vattentäkter. Enkäten omfattade även hot och risker i
vattenförsörjningen och viktiga åtgärder för att avhjälpa dessa.
I januari 2018 höll Länsstyrelsen fyra dialogmöten, ett per delregion i länet. Representanter från
kommunernas vatten- och avloppsavdelningar, miljöavdelningar och planavdelningar samt
kommunala bolag för dricksvattenproduktion var inbjudna.
Under mötena informerade Länsstyrelsen om sitt arbete och vilka frågor vattenförsörjningsplanen
skulle behandla. Vid mötena diskuterades även utmaningar inom den allmänna vattenförsörjningen
och kommunernas önskan om vattenförsörjningsplanens innehåll.
Dokumentationen från enkätsvar och kommunträffar har legat till grund för utformningen av
vattenförsörjningsplanen. Denna sammanfattning visar översiktligt vilka viktiga aspekter som har
identifierats.

Hot och risker för länets vattenförsörjning
Många av länets kommuner angav klimatpåverkan som ett hot mot framtida vattenförsörjning. Även
sabotage såg många kommuner som en risk.
Tekniska brister nämns också som ett hot mot en fungerande vattenförsörjning. Stora investeringar
krävs i tekniska anläggningar för att funktionen ska bibehållas. Genomförandet av omfattande
förnyelsearbete ställer höga krav på planering och resurser. Detta kan i sin tur innebära svårighet att
prioritera annan långsiktig strategisk planering, framförallt inom mindre kommuners vatten- och
avloppsverksamhet.
Risker kopplat till markanvändning skiljer sig åt mellan olika vattentäkter men nämns också generellt
som ett hot, främst kopplat till transportinfrastruktur samt jord- och skogsbruk. Vattenskydd upplevs
inte vara prioriterat. Tillsyn sker i mindre omfattning än vad som är önskvärt. Vattenskyddsområden
ses ibland också som ett hinder mot exploatering. Syftet med vattenskyddet syns inte.
Samhällsplaneringen spelar en viktig roll i skyddet av dricksvatten. Det finns ett behov av att
tydliggöra vattenskyddsaspekterna vid fysisk planering och exploatering. I kustzonen finns risk för
vattenbrist. Under dialogmötena diskuterades behovet av att anpassa exploatering efter tillgången
på dricksvatten, främst i kustnära områden. Det upplevs också som svårt att få upp
dricksvattenfrågor på den politiska agendan5. Vattenförsörjningen får inte plats i
samhällsplaneringens tidiga skeden. Det kan innebära stora merkostnader vid genomförande av
detaljplaner och exploateringar när vatten- och avloppsförsörjningen visar sig vara kostsam att lösa.

Mötena hölls i januari 2018. Kännedom om hur torka och vattenbrist kan påverka länets vattenförsörjning var
då inte lika stor som vid årets slut.
5
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Några kommuner lyfter också befolkningstillväxt och högt exploateringstryck i anslutning till
vattentäkter som framtida hot. Befolkningstillväxten skiljer sig åt mellan länets kommuner.
Demografiska förändringar kan dock innebära utmaningar även i kommuner med mindre tillväxt.
Det är inte enkelt för samtliga kommuner i länet att tillgodose behoven av kompetens och personella
resurser inom vattenförsörjning. Basen för rekrytering är begränsad och personal söker sig ofta till
storstäder och större organisationer vilket skapar utmaningar för mindre kommuner.
Övriga hot mot vattenresurser som har lyfts fram är bland annat: Klimatförändringar, sjöfart,
grustäkter och förorenade områden.

Viktiga åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen
Enkätsvar – viktiga åtgärder
Den åtgärd som flest kommuner lyfter fram som viktig är god reservvattenförsörjning och redundans.
Tätt följt av tekniska åtgärder, att inrätta vattenskyddsområden och att på andra sätt skydda
råvattentillgångar från föroreningsrisker. Vikten av långsiktigt planeringsarbete lyfts också som en
viktig åtgärd, både i form av vattenförsörjningsplanering, strategisk VA-planering och
nödvattenplanering.
Utöver dessa nämner även flertalet kommuner att säkerställa kompetensförsörjningen och att lyfta
vattenförsörjningen i samhällsplaneringen som viktiga åtgärder.
Kommunträffar - viktiga delar i regional vattenförsörjningsplanering
Identifiera vattenresurser av regionalt intresse
Under kommunträffarna konstaterades att vattenförsörjningsplanen behöver fokusera på
vattenresurser av regionalt intresse. Det diskuterades också vilka faktorer som gör en vattenresurs
regionalt viktig. I diskussionerna identifierades ett antal förslag på möjliga resurser av regional vikt6.
Det framfördes att Länsstyrelsen har en viktig roll i mellankommunala frågor och för att skydda
viktiga resurser som inte används som vattentäkt idag.
Även utmaningar kopplat till den enskilda vattenförsörjningen diskuterades. Kunskapen om hur den
enskilda vattenförsörjningen ser ut är långt ifrån heltäckande och där finns ansvarsfrågor som
behöver fortsatt utredning.
Mer samordning och information från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen fick flera förslag på vad myndigheten kan göra för att stödja kommunernas arbete med
dricksvattenförsörjning och att förbättra det egna arbetet. Utöver tydliga besked och vägleda
kommunerna, kretsade förslagen kring tre huvudsakliga punkter:
•

6

Utökad samverkan mellan kommunerna. Regelbundna mellankommunala träffar i VA-frågor
och forum för tvärsektoriella diskussioner efterfrågades. Att öka medvetenheten hos
beslutsfattare om vikten av att prioritera dricksvatten lyftes också. Samverkan mellan
kommuner skulle underlätta hanteringen av bland annat följande frågor:
o

Sabotage-, IT-säkerhets- och sekretessfrågor.

o

Reservvattenförsörjning

o

Beredskaps- och nödvattenplanering.

Dessa har inkluderats i arbetet och bedömts utifrån samma kriterier som övriga vattenresurser som analyserats.
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o
•

Samordning med nationella myndigheter och andra viktiga aktörer som till exempel Svenskt
Vatten och Miljösamverkan Västra Götaland. Dialog med Trafikverket och Försvarsmakten
nämndes särskilt.
o

•

Räddningstjänstens beredskap och samverkan med Trafikverket. Omhändertagandet
av släckvatten en viktig fråga.

I klimatanpassning och bedömning av långsiktiga effekter av klimatförändringar
behöver kommunerna stöd från både länsstyrelser och centrala myndigheter.

Information till en bredare målgrupp. Önskemål om information till allmänheten för att öka
medvetenheten om dricksvatten och möjliga yrkesval i branschen.

Förändringar efter 2018 i korthet
Vissa av de saker som lyftes på dialogmötena har nationella myndigheter arbetat fram vägledningar
för under de senaste åren. Nedan listas förändringar på nationell och regional nivå som påverkat
utformningen av vattenförsörjningsplanen:
•

De låga vattennivåerna under 2018 har bidragit till större medvetenhet hos både
myndigheter och allmänheten om vattenförsörjning och vattenanvändning. (Läs mer om
erfarenheterna av torkan i länet i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i
vattenförsörjningsplanen).

•

Det finns nu en nationellt framtagen handbok för klimatanpassning av
dricksvattenförsörjningen, KASKAD (Livsmedelsverket, 2019).

•

I september 2017 lanserade Livsmedelverket sin handbok för nödvattenplanering där vikten
av en löpande, politiskt förankrad nödvattenplan påtalades (Livsmedelsverket, 2017). När
möten hölls hade kommunerna inte hunnit genomföra det arbetet.

•

Boverket arbetar med en handbok för hur dricksvattenintresset ska tas om hand i fysisk
planering. Blir preliminärt tillgänglig vid årsskiftet 2020/2021.

•

Behovet av att samordna riktlinjer gällande informationssäkerhet har lyfts nationellt, men
det finns ännu inga nationella riktlinjer på plats.
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Förord
Kommer senare.

Sammanfattning
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.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan
vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är
vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen och
i länets andra större tätorter.
Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland annat av hur
vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av klimatförändringar. Länets
framtida vattenbehov beror bland annat på befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och
beteendeförändringar. Hushållens vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning.
Näringslivets vattenbehov är svårt att prognosticera.
Utifrån kunskap om detta har tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser identifierats:
Nationellt, regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga
dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre
vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga
dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28
grundvattenmagasin och 17 sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga
dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas för dricksvattenförsörjning idag.
Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre uttagskapacitet, fortfarande viktiga som
allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå. En välfungerande vattenförsörjning lokalt bidrar till
ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.
Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning.
De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella.
Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Planens åtgärdsförslag kan
summeras i fem övergripande åtgärder:
•

Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.

•

Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.

•

Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.

•

Skapa robusta tekniska system.

•

Beakta sekretess och säkerhetsskydd.

Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men beskriver även åtgärder
kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom frågorna har inbördes beroenden och
behöver hanteras samlat.

Läsanvisning
•

Kapitel 1 beskriver planens syfte, dricksvattenförsörjningens ansvarsfördelning, planens
arbetsgång och hur den är tänkt att användas av kommuner och Länsstyrelsen.

•

Kapitel 2 beskriver länets vattentillgångar och vattenanvändning idag.

•

Kapitel 3 beskriver vattenbehov och vattentillgång i framtiden. Här beskrivs kortfattat hur
klimatförändringar förväntas påverka vattenresurserna.

•

Kapitel 4 presenterar länets viktiga dricksvattenresurser.

•

Kapitel 5 beskriver åtgärder som behöver vidtas för att dricksvattenförsörjningen i Västra
Götalands län ska vara robust även i framtiden.
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1. Inledning
Den här vattenförsörjningsplanen är ett led i Länsstyrelsens arbete för robust dricksvattenförsörjning
i ett flergenerationsperspektiv. En viktig del i det arbetet är att skapa nödvändigt skydd för regionalt
viktiga dricksvattenresurser (sjöar, vattendrag och grundvatten).
I vattenförsörjningsplanen identifierar Länsstyrelsen de vattenresurser som är och kan komma att bli
viktiga för länets, och landets, framtida dricksvattenförsörjning. Både befintliga allmänna
vattentäkter och andra vattenresurser med god potential för vattenförsörjning är viktiga att skydda
för en trygg och säker vattenförsörjning på lång sikt. Planen belyser vilka vattenresurser som behöver
förvaltas och skyddas.
Det mellankommunala perspektivet är centralt i vattenförsörjningsplanen. Kommunerna ansvarar för
den allmänna dricksvattenförsörjningen enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
planerar den inom sin kommun. Länsstyrelsen verkar på regional nivå och ser istället till de
vattenresurser med stor kapacitet och god potential för dricksvattenförsörjning som inte nyttjas idag.
Förvaltningen av dessa behöver lyftas på regional nivå i och med att de inte alltid ligger inom den
kommun som kan vara beroende av att nyttja dem i framtiden.
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Vattenförsörjningsplanens syfte är att identifiera och säkra tillräckliga vattenresurser för att
dricksvattenbehovet i länet ska kunna tillgodoses år 2100. Åttio år är en lång planeringshorisont och
mycket kan förändras under denna tid, både tekniska lösningar och beteenden kring
vattenanvändning. Klimatförändringar påverkar både vattenresurserna och behovet av vatten. I
urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser antas att konventionell dricksvattenförsörjning, med
sötvatten som råvattenkälla, nyttjas i samtliga länets kommuner även år 2100. Det är inte säkert att
så kommer att vara fallet. Avsaltningsanläggningar finns i drift vid Sveriges östkust idag och
pilotförsök för cirkulär vattenförsörjning där avloppsvatten renas till dricksvattenkvalitet pågår. Sett
till förvaltning av vattenresurser är det dock en säkerhetsåtgärd att ta höjd för att sötvatten nyttjas
till hundra procent även i framtiden.
Förutsättningarna för och behov av vattenförsörjning skiljer sig åt mellan stad och landsbygd såväl
som mellan kust och inland. Utmaningarna för framtida dricksvattenförsörjning skiljer sig inom länet
och så även lösningarna på dem. Samtidigt är det tydligt att samarbete krävs för en fortsatt hög
dricksvattensäkerhet, både mellan kommuner och olika typer av verksamheter.
Vattenförsörjningsplanen lägger grunden för länsövergripande vattenförsörjningsplanering och ska
ses som ett första steg i det gemensamma arbetet för god dricksvattensäkerhet i hela länet.
De vattentäkter som nyttjas idag är våra viktigaste dricksvattenresurser. Det är av största vikt att
dessa dricksvattenresurser får erforderligt skydd för att säkerställa att de kan nyttjas långsiktigt.
Ansvaret för skydd och förvaltning av dem faller på dricksvattenproducenten som nyttjar dem.
Viktiga åtgärder för en god förvaltning av dessa vattentäkter redovisas i kapitel 5.
I denna plan identifierar Länsstyrelsen vattenresurser som kommer att vara viktiga för länets
vattenförsörjning i framtiden. Vissa är givna, som exempelvis Vänern, Göta Älv och Vättern, medan
andra vattenresursers roll bestäms av framtida vägval. De resurser som pekas ut ska tillsammans
fram till och med år 2100 på ett säkert, klimatrobust och hållbart sätt försörja Västra Götalands läns
invånare med dricksvatten. I bilaga 2 beskrivs metoden för urval av dessa vattenresurser och i kapitel
4 presenteras resultatet.

Regional vattenförsörjningsplanering för robust
dricksvattenförsörjning
EU:s ramdirektiv för vatten har införlivats i svensk lag genom vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) och miljöbalken (1998:808). Syftet med direktivet är att vi ska förvalta våra vattenresurser
så att kommande generationer har tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Den svenska
vattenförvaltningen utgår från fem vattendistrikt som förvaltas av varsin Vattenmyndighet. Större
delen av Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt.
Varje vattenmyndighet har ett åtgärdsprogram som riktar sig till Sveriges myndigheter och talar om
vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet beslutas var sjätte år och
sträcker sig över en sexårscykel. Programmet innehåller åtgärder som Länsstyrelsen och
kommunerna ska utföra gällande vattenplanering, dricksvattenskydd och långsiktigt skydd av
vattentäkter. Enligt Västerhavets åtgärdsprogram för 2016–2021 (länsstyrelsernas åtgärd 4d) ska
Länsstyrelsen ta fram en regional vattenförsörjningsplan i samverkan med kommunerna. Under
arbetet med vattenförsörjningsplanen har samrådshandlingar för Västerhavets åtgärdsprogram för
2021–2027 funnits att ta del av. Åtgärder i dessa handlingar har införlivats i
vattenförsörjningsplanens åtgärder i kapitel 5.
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Vattenförsörjningsplaneringen är också sammanlänkad med Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete.
Planens åtgärder i kapitel 5 går i linje med vad klimatanpassningsmålet syftar till att uppnå.
Länsstyrelsens myndighetsmål för klimatanpassning gällande vattenförsörjning lyder:

Länets vattenresurser används på ett hållbart sätt för att säkerställa
en robust vattenförsörjning för dricksvatten, jordbruk och industri.
Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att behöva
utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen gör.
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling. Flera
mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är att säkerställa
tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Figur 1. Globala målen för hållbar utveckling.

Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen?
Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjningen till de fastigheter som har allmän
dricksvattenförsörjning. Det kan handla om fastigheter inom verksamhetsområde för dricksvatten
eller fastigheter som har skrivit avtal med kommunen om att försörjas. Fastigheterna är då anslutna
till en så kallad allmän vatten- och avloppsanläggning. Ägaren av vatten- och avloppsanläggningen,
kommunen, kallas VA-huvudman.
Kommunerna har skyldighet att ordna vattentjänster (vatten eller avlopp) om det behövs för att
skydda människors hälsa eller miljön, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).
Detta gäller för befintlig eller blivande bebyggelse ”i ett större sammanhang” och så länge behovet
kvarstår. Enligt praxis är ett större sammanhang cirka 20–30 fastigheter
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Det kan handla om ett lägre antal om behoven är stora. Lagen
om allmänna vattentjänster omfattar bara vatten för hushållsändamål men i praktiken försörjs även
privata och offentliga verksamheter genom allmän vattenförsörjning.
VA-huvudmannen ska leverera vatten som uppfyller de krav som finns på vattenkvaliteten. VAhuvudmannen har alltid ansvaret för dricksvattenförsörjningen, även om en krissituation uppstår.
Kommunen behöver därför planera för både nöd- och reservvattenförsörjning. Nödvattenförsörjning
innebär distribution av vatten i tankar och används om ordinarie vattenförsörjningssystem inte kan
nyttjas. Reservvattenförsörjning innebär att ordinarie vattenförsörjningssystem används men att
vattnet tas från en annan råvattenkälla. Det finns inte några lagliga krav på reservvattenförsörjning
men tillgång till det är en förutsättning för att kunna upprätthålla vattenförsörjningen om ordinarie
försörjning slås ut.
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Fastigheter som kommunen inte försörjer har enskild vattenförsörjning. Vattnet kan komma från en
brunn på den egna fastigheten eller från en gemensam brunn för flera fastigheter. Fastighetsägaren
ansvarar då själv för sin vattenförsörjning. Detta inkluderar att kontrollera dricksvattenkvaliteten
genom provtagning.1 För vattenförsörjning till jordbruk och industrier ligger ansvaret hos
verksamhetsutövaren.
Kommunerna ansvarar för planering av mark och vatten inom sina geografiska gränser. Detta görs
genom översikts- och detaljplanering. Dricksvatten är ett allmänt intresse som kommunen ska
inkludera i översiktsplaneringen. Kommunen har också ansvar att inte lämna bygglov om inte
dricksvattenförsörjningen kan lösas.
Kommunernas miljönämnder har ansvar för viss tillsyn som rör dricksvatten. Vattentäkter som
försörjer kommersiella verksamheter, fler än 50 personer eller där uttaget överstiger 10 m3/dygn
omfattas av kommunens livsmedelstillsyn. Det innebär krav på bland annat dricksvattenkvaliteten.
Tillsynen omfattar både enskilda och allmänna vattentäkter. Mindre vattentäkter omfattas inte av
samma lagkrav. För dessa har kommunen dock tillsynsansvar genom miljöbalken. I många fall har
kommunen också tillsyn över vattenskyddsområden.
Uttag av vatten vid en vattentäkt kräver tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9
§ miljöbalken. Undantag gäller vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighets
husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning (11 kap. 11 § miljöbalken). Undantagen gäller endast så
länge allmänna eller enskilda intressen inte påverkas negativt. Tillstånd ges av mark- och
miljödomstolen. Anmälan om vattenuttag görs till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tillsyn för både
tillstånds- och anmälningspliktiga vattenuttag.
Länsstyrelsen har också tillsyn över att kommunen uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster
enligt lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen kan också besluta om att inrätta
vattenskyddsområden och har då tillsynsansvar för området. Tillsynen kan dock överlåtas till
kommunen. Utöver detta ansvarar Länsstyrelsen även för prövning och tillsyn av miljöfarliga
verksamheter. Länsstyrelsen är i och med tillsynsansvaret skyldiga att arbeta med att ge stöd och
rådgivning till kommunerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2015).

Arbetsprocessen
Arbetet med Västra Götalands vattenförsörjningsplan startade under 2016. Under 2017 samlade
arbetsgruppen på Länsstyrelsen ihop underlagsmaterial, bland annat genom enkäter riktade till
länets kommuner. Dessa följdes upp under våren 2018 genom dialogmöten. Sammanfattande
dokumentation från dessa finns i bilaga 4. Under 2021 var planen på remiss hos samtliga kommuner,
kommunalförbund och dricksvattenproducenter i länet, nationella myndigheter samt till länsstyrelser
för angränsande län. Vattenförsörjningsplanen blev beslutad i [månad] 2021 av länsledningen.
2016–2017
Uppstart
och insamling
av information.

2018
Dialogmöten
med länets
kommuner.

1

2021
Beslut från
Länsstyrelsens
ledning.

2018–2020
Framtagande
av plan.

2021

Genomförande.

Remiss.

Råd och stöd finns hos Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning.

11

Fyra delregioner
I vattenförsörjningsplanen beskrivs länets vattenresurser utifrån fyra delregioner som följer
gränserna för länets fyra kommunalförbund. Uppdelningen tydliggör de delregionala skillnaderna (läs
vidare i kapitel 2). Under arbetets gång har analyser gjorts både för länet i sin helhet samt för varje
delregion. Vilken delregion respektive kommun tillhör visas i Figur 2.

Figur 2. Karta över de fyra delregionerna i Västra Götalands län.

Uppdatering och uppföljning av planen
För att vattenförsörjningsplanen ska vara ett användbart verktyg i regional och kommunal planering
behöver den uppdateras om förutsättningar, underlag eller prognoser väsentligt förändras. Därför
kommer Länsstyrelsen att följa upp planen vart femte år eller oftare vid behov. I samband med
uppföljningen kommer de delar av planen som bedöms inaktuella att revideras.
Uppföljning av vattenförsörjningsplanens åtgärder bör ske årligen. Länsstyrelsen följer upp dessa
genom inhämtning av uppgifter från bland annat kommunerna.
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Hur ska vattenförsörjningsplanen användas?
Vattenförsörjningsplanen ger inriktning i verksamhetsarbetet. Den är också ett underlag vid
exempelvis planeringsarbete, rådgivning och miljöprövningar. Nedan anges exempel på hur
vattenförsörjningsplanen kan användas av olika intressenter.
Kommuner / vattenproducenter
• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.
• Planeringsunderlag för VA-plan och vattenförsörjningsplan.
• Planeringsunderlag för översiktsplan och detaljplaner.
• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i kommunen.
• Underlag vid tillsyn av verksamheter.

Länsstyrelsen Västra Götaland
• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.
• Underlag vid granskning av VA-planer, översiktsplaner och detaljplaner.
• Underlag i regional planering.
• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i länet (till exempel
tillsynsinsatser eller bidrag till kommunala insatser).
• Inriktning för miljöövervakning.
• Underlag vid prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.
• Underlag vid remissyttranden.

Övriga myndigheter. Till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning, SMHI samt länsstyrelser i angränsande län.

• Inriktning vid planeringsarbete inom hållbar vattenförsörjning i regionen.
• Underlag vid remissyttranden.
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2. Vattenresurser och behov idag
Vattenresurser i Västra Götaland
Landskapet i Västra Götalands län är varierat och så även de naturgivna förutsättningarna för
vattenförsörjning. Ur ett länsperspektiv är vattentillgången god med både Vänern, Vättern och Göta
Älv, som på grund av sin stora kapacitet är centrala för vattenförsörjningen i Fyrbodal, Göteborgssamt Skaraborgsregionen och även för andra län. Avstånden till de stora vattenresurserna är dock
stor i vissa delar av länet. Det finns även områden med begränsade möjligheter till storskalig
vattenförsörjning.
Små grundvattenmagasin i till exempel morän eller urberg förekommer i hela länet. Dessa har oftast
begränsad kapacitet och används främst till enskild vattenförsörjning. Allmänna grundvattentäkter
kräver större uttagsmöjligheter och lokaliseras ofta till grundvattenmagasin i sand- och
grusavlagringar eller sedimentär berggrund som sand- eller kalksten.
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Figur 3. Jordartskarta över länet. Det är främst sjöar och områden med isälvssediment som är av intresse
för allmän vattenförsörjning.

I kustområdena, som präglas av tunna jordlager och berg i dagen, är möjligheten att ta ut större
mängder grundvatten begränsad. I Fyrbodals inland, Sjuhärad och Skaraborg är jordlagren mäktigare
och där förekommer större grundvattenmagasin i avlagringar av sand och grus. Mellan Vänern och
Vättern finns även stora partier av skiffer, sand- och kalksten i anslutning till Västergötlands
platåberg. Bergen består av flera lager med olika sedimentära bergarter. Uttagsmöjligheterna är
ställvis goda i sand- och kalkstenslagren men vattenkvaliteten påverkas av förekomsten av alunskiffer
i lagerföljden2.
Fyrbodals kustlandskap är sjöfattigt medan landskapet i inlandet är rikt på vattendrag och
sprickdalssjöar. I Skaraborgs jordbrukslandskap finns ett mindre antal grunda slättsjöar och åar som
mynnar ut i Vänern. I Sjuhärad finns gott om ytvatten och landskapet präglas av Viskans och Ätrans
vattensystem med sjöar och vattendrag. I åarnas dalgångar finns också större sammanhängande
stråk av isälvsavlagringar som ger goda möjligheter till vattenuttag. Även i Göteborgsregionen finns
flera sjösystem som används för vattenförsörjning, även om det större vattenbehovet här innebär
andra krav på vattenresurserna än i övriga delar av länet.
2

Tungmetaller och uran som kan lösas i grundvattnet förkommer naturligt i bergarten (SGU, 2013).
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Inom den allmänna vattenförsörjningen används både grund- och ytvattenresurser som
råvattenkällor. Fördelningen skiljer sig åt inom länet, se Figur 7. Skillnaderna beror både på vilka
vattenresurser som finns att tillgå och hur stort vattenbehovet är.

Vattenanvändning
Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2015 var den totala användningen av sötvatten i länet
cirka 250 miljoner m3/år (SCB, 2015a). Allmän vattenförsörjning utgör 56 procent
(140 miljoner m3/år) av detta, resterande är enskild. Allmän vattenförsörjning innebär att kommunen
ansvarar för att producera och distribuera vattnet. Enskild vattenförsörjning innebär att den som är i
behov av vatten, till exempel en fastighetsägare eller verksamhetsutövare, själv ansvarar för att lösa
sin vattenförsörjning.
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar data i fyra kategorier. Vattenanvändningens fördelning
mellan dessa visas i Figur 4.
Vattenanvändning (sötvatten) i Västra Götalands län
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Figur 4. Vattenanvändning i miljoner m3/år för länet per användargrupp 2015. Industrins användning av
kylvatten inkluderas.

Industrin och hushållens vattenanvändning stod år 2015 för vardera strax under 40 procent av
vattenanvändningen i länet. Jordbruket stod för endast cirka 3 procent. I SCB:s statistik redovisas
även ”övrig vattenanvändning” vilket omfattar den del av den allmänna vattenförsörjningen som
förser andra abonnenter än hushåll med vatten Det kan till exempel vara offentliga verksamheter
och företag inom servicesektorn samt odebiterat vatten.
Endast 10 procent av industrins vattenanvändning tillgodoses genom allmän vattenförsörjning. För
hushållen råder omvänt förhållande, där cirka 85 procent försörjs via den allmänna
vattenförsörjningen. Andelen av Sveriges befolkning med allmän vattenförsörjning har ökat sedan
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1960-talet genom VA-utbyggnad och exploateringar som i hög grad ansluts till den allmänna
vattenförsörjningen (SCB, 2015b).
Siffrorna från SCB uppdateras vart femte år. Den totala vattenanvändningen ligger kvar på samma
nivå som tidigare år. Industrins och jordbrukets vattenanvändning har minskat något under de
senaste decennierna. Befolkningstäthet och exploateringsgrad varierar mellan länets olika delar
vilket gör att även vattenbehovet varierar kraftigt inom länet.

Hushåll
År 2015 använde hushållen i Västra Götaland 92 miljoner m3 vatten (SCB, 2015a). Tack vare att
förbrukningen inom den allmänna vattenförsörjningen mäts kan den genomsnittliga
vattenförbrukningen uppskattas. Nationellt är den genomsnittliga förbrukningen för hushåll idag
cirka 140 liter per person och dygn (L/p/d) (Svenskt Vatten, 2019a).
Som framgår av Figur 4 är det inte bara hushåll som försörjs i den allmänna vattenförsörjningen. Den
totala genomsnittliga dricksvattenförbrukningen är därför något högre, cirka 190 L/p/d (Svenskt
Vatten, 2019b). I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderas också offentliga och
privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning med mera) och fördelas per
person och dygn. Siffrorna beräknas efter den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna.
Utöver detta finns också vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter,
spolning av ledningsnät och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Om allt vatten som
produceras i vattenverken inkluderas blir siffran 275 L/p/d (Svenskt Vatten, 2019b).

Hushållens vattenanvändning i Västra Götaland län
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Figur 5. Hushållens vattenanvändning uppdelat på kommunalt vatten samt enskilt vatten till fritidsboende och
enskilt vatten till permanentboende, angivet i miljoner m3/år (SCB, 2015c).
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SCB har statistik över hur många i länets kommuner som har enskild vattenförsörjning. Statistiken
omfattar antalet personer som är folkbokförda på en småhusfastighet med enskilt vatten. Ungefär en
femtedel av befolkningen i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal har enskild försörjning medan
motsvarande siffra för Göteborgsregionen är ungefär en tiondel. Antalet personer med enskild
vattenförsörjning skiljer sig också åt mellan olika kommuner, se Figur 6.

Figur 6. Antal personer med enskild vattenförsörjning per kommun i länet. Data baseras på antalet folkbokförda
på småhusfastighet som har enskilt vatten året om (SCB, 2015e).

Inom den enskilda vattenförsörjningen nyttjas främst små grundvattenmagasin. Eftersom ansvaret
för den enskilda vattenförsörjningen ligger på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren saknas
sammanställd kunskap om vattentillgång och vattenkvalitet inom enskild försörjning på länsnivå.
Den största volymen vatten inom allmän vattenförsörjning kommer från ytvatten. Sett till antalet
finns det dock fler grundvattentäkter i länet än ytvattentäkter. Kapaciteten i ytvattentäkterna i länet
är generellt högre än i grundvattentäkterna. Vilken typ av vattenresurs som nyttjas varierar mellan
de fyra delregionerna. I Göteborgsregionen och Fyrbodal är ytvatten den dominerande
råvattenkällan sett till uttagsmängd, se Figur 7. I Skaraborg och Sjuhärad är fördelningen mellan ytoch grundvatten jämnare även om något större mängd ytvatten används även i dessa två
delregioner.
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Figur 7. Fördelning av yt- respektive grundvatten inom den allmänna vattenförsörjningen, baserat på uppgifter
från kommunerna under 2017. Grundvatten innefattar även grundvattentäkter med konstgjord infiltration.

Lantbruk
Lantbrukets vattenanvändning står endast för ungefär tre procent av den totala vattenvändningen av
sötvatten i länet, vilket motsvarar cirka 7 miljoner m3/år. Det saknas uppmätta vattenmängder för
uttag inom lantbruket och siffrorna bygger på beräkningar med regionalt anpassade schabloner över
djurhållning och växtodling (SCB, 2017).
Lantbrukets vattenanvändning i Västra Götalands län
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Figur 8. Lantbrukets vattenanvändning i Västra Götalands län år 2015 uppdelat på vatten till djurhållning och
till bevattning, angivet i m3/år (SCB, 2015d)

Det saknas information om hur mycket vatten som tas från respektive typ av vattenresurs inom
lantbruket, både på nationell och regional nivå. Äldre undersökningar från 1970- och 1980-talet
visade att cirka 85 procent av bevattningsvattnet kom från enskilda ytvattentäkter. Resterande del
kom i huvudsak från enskilda grundvattentäkter. År 2015 utförde Jordbruksverket en studie av
antalet vattentäkter som tyder på att fördelningen är liknande även idag. Det går dock inte att
bedöma hur stor volym som kommer från grund- respektive ytvatten. (SCB, 2017)
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Det ställs olika krav på vattenkvaliteten beroende på vad vattnet ska användas till inom lantbruket.
Enligt rekommendationer från Jordbruksverket bör dricksvatten till djur hålla samma hygieniska nivå
som krävs för dricksvatten till människor (Jordbruksverket, 2018). Kvalitetskraven för
bevattningsvatten varierar beroende på vilken gröda som ska bevattnas. Exempelvis kräver de grödor
som konsumeras utan att först processas, bland annat bär och vissa grönsaker, att kvalitetskraven för
dricksvatten uppnås medan till exempel potatis eller vall kan bevattnas med vatten som inte håller
dricksvattenkvalitet. Kommunalt vatten har god hygienisk kvalitet och detsamma gäller oftast även
för grundvatten tack vare att viss rening sker när vattnet infiltrerar i marken. I ytvatten är den
hygieniska kvaliteten varierande och den påverkas i högre grad av mikrobiologiska föroreningskällor
såsom avlopp eller läckage av gödsel.
Bevattning
Bevattningsbehovet är säsongsbetonat och bevattning sker framför allt under perioden maj till
augusti. Mängden vatten som krävs för bevattning varierar från år till år i förhållande till
nederbördsmängden under växtodlingssäsongen, vilken typ av gröda som ska bevattnas, jordart,
bevattningsteknik och odlingsmetod.

Figur 9. Det potentiella bevattningsbehovet (per dag under maj-augusti) för fruktodling, grönsaksodling,
jordgubbsodling, kryddväxter, potatis, plantskolor, trädgårdsodling och övriga bärodlingar. Bevattningsbehovet
är en uppskattning baserat på medelvärdet odlad areal för åren 2014–2018 (se bilaga 3).
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Enligt Jordbruksverkets uppskattning3 fanns strax under 500 bevattningsanläggningar i länet 2016.
Det saknas uppgifter om hur många av dessa som används och vilken kapacitet de har. De grödor
som bevattnas i länet idag är framförallt potatis, grönsaker och bär. Det potentiella
bevattningsbehovet i länet har därför uppskattats utifrån var odling av ovan nämnda grödor finns, se
Figur 9. Det största bevattningsbehovet bedöms finnas i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt
jämnt fördelat. Huruvida bevattning faktiskt sker i dessa områden beror på om det finns
bevattningsutrustning och ekonomi för att bevattna. Även andra grödor bevattnas, exempelvis
slåttervall, men även för detta saknas uppgifter på var och i vilken omfattning bevattning sker.
Djurhållning
Djurhållningens vattenbehov är jämnt fördelat över året. Behovet ökar endast marginellt under
sommarmånaderna och anses vara relativt väderoberoende. Vattenbehovet varierar kraftigt mellan
olika djurslag och även beroende på djurens ålder och produktion. En mjölkko kräver exempelvis
betydligt mer vatten än en kviga. Utöver det vatten som djuren dricker används också vatten för
rengöring av stallar och utrustning som exempelvis mjölkutrustning.

3

Baserad på Jordbruksverkets strukturundersökning 2016 som visar antal jordbruksföretag i Västra Götaland
med bevattningsutrustning. Då undersökningen ej är heltäckande är uppskattningen behäftad med osäkerhet.
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Figur 10. Vattenbehovet för länets djurbesättningar år 2018. Hänsyn har tagits till; fjäderfä, får, get, gris, häst
och nötkreatur 2018 (baseras på beräkningar, se bilaga 3).

Vattenbehovet för djurhållningen i länet har uppskattats baserat på schablonsiffror från
Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2018) gällande djurbesättningarnas storlek och sammansättning i
länet. I Industri
Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer,
för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer.
Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.
Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se
. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den
allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning
till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och
massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen
av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12.
Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten,
grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f).

framgår att det största vattenbehovet finns i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt jämnt
fördelat. Mjölkproduktionen står för det enskilt största vattenbehovet inom djurhållningen i länet.

Industri
Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer,
för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer.
Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.
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Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se
. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den
allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning
till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och
massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen
av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12.
Industrins användning av sötvatten i Västra Götaland län
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Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten,
grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f).
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Figur 12. Sötvattenanvändning i stora industrier i Västra Götalands län år 2019.4

Övrig vattenanvändning
Inom samhället finns även vattenbehov för verksamheter som skolor, sjukhus, hotell, restauranger,
kontor med flera. Andra verksamhetstyper som generellt sett kan vara vattenkrävande är till exempel
kraftverksanläggningar, golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar och campingplatser.

4

Baseras på miljörapporter 2018–2019 från länets anläggningar.
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Erfarenheter av torka från 2016–2018
År 2016 var ett torrt år och på flera håll i landet ledde detta till sjunkande vattennivåer som inte
återhämtade sig till det normala under 2017 (SMHI, 2020a). Under 2016–2017 uppmärksammades
låga grundvattennivåer och låga flöden i Sverige. Detta medförde problem för vattenförsörjningen i
framförallt sydöstra delen av landet. Länsstyrelsen i Västra Götaland undersökte läget i länets
kommuner genom en enkät och fann att problem förekom även inom delar av Västra Götalands län.
Flera kommuner införde restriktioner för bevattning under sommaren 2017.
Under sommaren 2018 drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist inom olika sektorer.
Sommaren 2018 var varm och nederbörden under året var lägre än normalt, speciellt under
sommaren. Värmen 2018 gjorde att vattenförbrukningen var hög samtidigt som vattentillgången i
både yt- och grundvatten var lägre än normalt.
Sommaren 2018 skapade Länsstyrelsen i Västra Götaland krissamverkan för att stötta kommuner,
samla in information om situationen i kommunerna och rapportera om läget till regeringen.
Vattenflödena blev låga i både stora och små vattendrag vilket ledde till att Länsstyrelsen meddelade
att vattenuttag inte kunde göras utan risk för skada på enskilda och allmänna intressen och därmed
inte var tillåtna. Restriktionerna gällde samtliga små och medelstora vattendrag i länet. Många
kommuner i länet införde även bevattningsförbud för kommunalt vatten.
Även sjöarna i länet hade generellt låga vattennivåer. I några kommunala ytvattentäkter hade
dricksvattenproducenterna svårt att hålla produktionen uppe och samtidigt hålla tillåtna
vattennivåer enligt tillståndet. Vattennivåerna påverkades även i Vänern och Vättern.
Vattentemperaturen i Vättern var högre än normalt vilket påverkade reningsprocesserna i
vattenverken. Strax under hälften av länets kommuner angav att läget i den allmänna
dricksvattenproduktionen var ansträngt under sommaren 2018. Samtliga kustkommuner i länet hade
en ansträngd vattenförsörjning men problem förekom även i inlandet, både för grundvatten- och
ytvattenbaserad vattenförsörjning.
Även den enskilda vattenförsörjningen påverkades under sommaren 2018. Ansvaret för enskild
försörjning ligger på fastighetsägaren och en heltäckande bild av påverkan saknas. Ett 15-tal
kommuner som tillfrågats uppgav att de fått samtal från oroliga fastighetsägare angående låga
vattennivåer. Utöver bevattningsförbud vidtog flera kommuner åtgärder som informationskampanjer
för att spara vatten, öppna vattenkiosker och mycket mer.
De största effekterna av torkan 2018 drabbade lantbruket och naturmiljön eftersom mindre ytvatten
torkade ut och möjligheterna till bevattning var små. I endast ett fall i länet konstaterades direkt
konkurrens mellan dricksvattenuttag och vattenuttag för annat ändamål. Den konkurrens som i
övrigt upptäckts mellan dricksvatten och andra intressen involverar vatten till naturmiljön eller till
kraftproduktion.
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3. Tillgång och behov år 2100
Klimat-och samhällsförändringar kommer att påverka vattenbehovet och tillgången till vatten. I detta
kapitel redovisas klimatpåverkan och befolkningsframskrivningar till år 2100. Dessa långsiktiga
prognoser innebär stora osäkerheter. De förutsägelser om framtiden som presenteras i detta kapitel
kommer därför att behöva uppdateras efter hand som prognoserna förbättras eller förändras. En
långsiktig samhällsplanering är ett kontinuerligt arbete.
Syftet med detta kapitel är att, trots osäkerheterna, presentera en översiktlig bild av vilka
utmaningar som behöver beaktas i vattenförsörjningsplaneringen och hur dessa förväntas skilja sig åt
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mellan länets delregioner. Här presenteras scenarion att sikta mot i långsiktig planering men siffrorna
för exempelvis vattenbehovet vid nästa sekelskifte ska inte tas som absoluta.

Länets vattenresurser i ett förändrat klimat
Genomsnittstemperaturen i länet förväntas vara 3–5 grader högre i slutet av seklet (SMHI, 2015).
Antalet varma och torra dagar förväntas bli fler under sommarhalvåret och vegetationsperioden bli
längre. Detta gör att växtligheten tar upp mer vatten och då blir tillrinningen till yt- och grundvatten
lägre. Högre temperaturer innebär också att mer vatten avdunstar. Sammantaget förväntas detta
innebära längre perioder med låga flöden. Samtidigt ökar årsmedelnederbörden, den maximala
dygnsnederbörden, den kraftiga korttidsnederbörden och tillrinningen. Detta ger ökad risk för skyfall
med höga flöden som följd. Havsnivån stiger, både i form av kontinuerlig höjning och i form av
kortvariga extrema höjningar vid specifika vädersituationer.

Temperatur

Nederbörd

Stigande havsnivå

Ökad lufttemperatur
(avdunstning).

Ökad medelnederbörd,
främst under vinter
och vår.

Kontinuerlig höjning
av havsvattenståndet.

Ökad vattentemperatur.

Ökad risk för kraftig
korttidsnederbörd
(skyfall).

Kortvariga extrema
havsvattenstånd till följd
av väder.

Figur 13. Sammanfattning av framtida förändring för yttre hydrologiska parametrar som påverkar
vattentillgången och vattenkvaliteten i länets yt- och grundvattentillgångar.

Grundvatten
Grundvattentillgången är beroende av hur mycket nederbörd som bildar grundvatten och av
markens förmåga att magasinera det vattnet. Klimatförändringarna medför en förändring av
grundvattenbildningen i länet.
För moränjordar spås grundvattenbildningen minska med upp emot tio procent jämfört med dagens
läge medan det för grövre jordarter spås att grundvattenbildningen kan öka med upp till tio procent.
I Västra Götaland förutspås ökad grundvattenbildning under vintern (SGU, 2009). Detta ger högre
grundvattennivåer i början av året. Längre vegetationsperiod medför att sommarperioden med låg
grundvattenbildning blir längre vilket kan orsaka lägre grundvattennivåer både på sommaren och
längre in på hösten. En längre period med låg grundvattenbildning ökar risken för vattenbrist,
framförallt i mindre grundvattenmagasin (Rhode et. al., 2009).
När grundvattennivån stiger påverkas också vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten påverkas av kemiska
processer i marken när det infiltrerar från markytan till grundvattenmagasinet. När uppehållstiden i
marken blir kortare kan grundvattenkvaliteten försämras. En högre vattentemperatur kan också
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påverka vattenkvaliteten negativt, eftersom de kemiska processerna är temperaturberoende.
Nivåförändringar kan medföra förändrade flöden och en ökad spridning av föroreningar.
Vissa grundvattenmagasin står i kontakt med ytvatten. Dessa kan påverkas av flödesförändringar i
ytvattnet och vice versa. Till exempel kan strömriktningen lokalt förändras vid en sänkt
grundvattennivå. Detta kan innebära att områden där grundvatten tidigare trängde ut och blev
ytvatten istället får ett omvänt strömningsmönster och ytvatten istället infiltrerar marken och tillförs
grundvattenmagasinet. Översvämningar kan också förändra kvaliteten på grundvattnet.
Stora och små grundvattenmagasin reagerar olika
Stora och små grundvattenmagasin påverkas i olika grad av klimateffekterna. Störst påverkan på
vattentillgång förväntas i små magasin. Grundvattentillgången i små grundvattenmagasin är
beroende av att nederbörden faller regelbundet eftersom de inte kan lagra större vattenmängder. De
reagerar alltså snabbt på förändringar i nederbörd och kallas därför ibland för snabbreagerande
magasin. I dessa förändras vattennivån redan efter några dagar vid nederbörd eller torka. Små
grundvattenmagasin är därför känsliga för förändringar av hur nederbörden fördelas över året och
förväntas få minskad vattentillgång, främst under sommar och tidig höst då nederbörden är som
lägst och vegetationsperioden fortfarande pågår (SGU, 2017).
Stora magasin är inte lika känsliga som små magasin eftersom de kan lagra större mängd vatten och
reagerar långsammare på förändringar i nederbörd. Enstaka torrår har ofta liten påverkan på stora
magasin där den magasinerade vattenvolymen är mycket större än grundvattenbildningen ett enskilt
år (SGU, 2017). Minskad grundvattentillgång uppstår om grundvattenbildningen är låg flera år i rad
som till exempel under perioden 2016–2018, se avsnittet Erfarenheter av torka från 2016–2018
(sidan 24).

Ytvatten
Tillrinningen till ytvattenförekomsterna i länet förväntas öka på grund av ökad medelnederbörd.
Flödena kommer också att variera kraftigare över året. Under höst och vinter ökar mängden vatten
som tillförs sjöar och vattendrag. Vintertid lagras en del av nederbörden som snö och ger en vårflod
när snön smälter. I framtiden kommer nederbörden under vinterhalvåret i större utsträckning falla
som regn. Detta ger snabbare avrinning. Tillrinningen till ytvatten blir större på vintern och vårfloden
minskar eller uteblir. Sommartid blir perioderna med låga flöden längre till följd av större
avdunstning och längre växtsäsong. Konsekvensen blir att risken för översvämningar och höga flöden
ökar i vattendrag under höst och vinter. Dessutom ökar risken för vattenbrist under sommaren,
främst i mindre sjöar och vattendrag (SMHI, 2015). Regleringar och tappningsstrategier kan behöva
förändras för att kompensera de förändrade flödesmönstren.
Sjöar och vattendrag med små avrinningsområden är känsliga för perioder med låg tillrinning. I dessa
resurser finns det risk för påtagligt minskad vattentillgång under sommarhalvåret.
Kapacitetsminskningen förväntas främst under andra hälften av seklet.
Sjöar med stora avrinningsområden är inte lika känsliga för tillfälliga perioder av låg tillrinning. Mot
slutet av seklet kan dock säsongsbunden kapacitetsbrist uppstå även i sjöar med större
avrinningsområden.
Fler kraftiga nederbördstillfällen medför en ökad risk för försämrad vattenkvalitet genom
översvämmad mark, bräddning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.
Högre vattentemperatur kan, tillsammans med en ökad avrinning, medföra en ökad risk för
övergödning och förhöjda humushalter i vattnet. Sådana trender ses redan idag (Livsmedelsverket,
2019). Detta medför också risk att föroreningar sprids.
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Vättern
I ett förändrat klimat förväntas det bli vanligare med låga nivåer i Vättern (SMHI, 2018). De högsta
vattennivåerna blir oförändrade på grund av att sjön är reglerad. Vätterns kallvattenekosystem kan
förändras när vattentemperaturen stiger. Ett förändrat ekosystem kan medföra förändrad
vattenkvalitet. Sjön har en lång omsättningstid som gör att föroreningar kan stanna kvar i sjön under
lång tid.
Vänern och Göta Älv
I framtiden beräknas den naturliga vattennivån i Vänern att variera mer (SMHI, 2018). Det blir
vanligare med höga nivåer, främst under vintern, med större översvämningsrisk som följd. Under
sommarhalvåret blir det istället vanligare med låga nivåer eftersom avdunstningen ökar med
temperaturen. Vattennivån i Vänern är reglerad och tappningen justeras för att hålla nivåerna inom
dämnings- och sänkningsgränserna. I framtiden förväntas det bli vanligare med höga och låga
tappningar i Göta älv. Tappningsstrategin för Vänern kommer att påverka hur de faktiska nivå- och
flödesförhållanden i vattensystemet blir.
Även i Vänern kan ekosystemet påverkas av att vattentemperaturen stiger. Vänerns
vattenvårdsförbund bedömer att högre vattentemperatur gynnar algblomning, etablering av invasiva
arter och tillväxt av bakterier och parasiter som kan påverka råvattenkvaliteten negativt (Vänerns
vattenvårdsförbund, 2016).
I Göta älvs dalgång är skredrisken stor (SGI, 2012). Enligt en kartläggning från Statens Geotekniska
institut (SGI) kommer en fjärdedel av älvens sträckning få ökad risk för skred som följd av
klimatförändringarna. Detta eftersom både ökade nederbördsmängder och extremväder men också
torrperioder påverkar markstabiliteten negativt. Då kan markens jämnviktsläge hamna ur balans
vilket är en bidragande faktor till skred (SGI 2018). Hur stora effekter ett skred får för
dricksvattenproduktionen är helt beroende av var det sker och hur stort skredet är (SGI, 2012). Det är
störst risk att vattenresursen påverkas om ett skred uppstår inom något av de förorenade områdena
utmed älven.
Stigande havsnivå kan ge ökande problem med saltvattenuppträngning i Göta älv vilket påverkar
råvattentäkten. På grund av älvens begränsade djup är också risken stor för höga
vattentemperaturer.

Klimatrisker för vattenförsörjningen
På nästa sida redogörs kort för vilka förändringar som kan påverka länets vattenresurser. Den data
som finns att tillgå idag är framtagen på nationell nivå och går inte att direkt översätta till en
kvantifierad påverkan i en specifik vattenresurs. De nationella klimatanalyserna ger en fingervisning
om problemområden men grunden i bedömning av lokala förhållanden måste vara mätningar (flöde,
vattennivå, kvalitet) och trendanalyser från den aktuella vattenresursen. Livsmedelsverket har tagit
fram en handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Att följa den är en viktig åtgärd i
arbetet med att rusta vattenförsörjningen mot klimatförändringar, se Åtgärder riktade till
kommunernas VA-huvudmän (sidan 45).
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Saltvatteninträngning

Höga flöden
(översvämningsrisk)

Minskad
grundvattentillgång

Torka
(Ökat antal dagar med
låg markfuktighet)

• Främst kustnära, bergborrade brunnar och ytvatten som mynnar i havet
(Göteborgsregionen och Fyrbodal).

• Främst vintertid. Störst ökning i Sjuhärad och inom Upperudsälvens
avrinningsområde (Fyrbodal) men även påtaglig ökning längs kusten.

• Låga grundvattennivåer och risk för kapacitetsbrist förväntas främst i
små grundvattenmagasin sommartid. I Sjuhärad och Skaraborg även
lägre grundvattennivåer under hösten.
• I Göteborgsregionen finns viss risk för kapacitetsbrist även i stora
grundvattenmagasin.

• Ökningen är störst i länets östra delar där antalet dagar med låg
markfuktighet är högst redan idag. Ökat bevattningsbehov förväntas,
främst i Skaraborg

Minskad
ytvattentillgång

• Risk för minskad kapacitet sommartid i mindre sjöar och vattendrag
med små avrinningsområden i Fyrbodal, Skaraborg och i viss mån även
Göteborgsregionen.
• Låga flöden i vattendrag förväntas inträffa oftare i hela länet (främst
sommartid) med störst påverkan i Skaraborg och Göteborgsregionens
östra delar.
• I Fyrbodal finns risk för periodvis minskad kapacitet även i sjöar med
större avrinningsområden.
• Reglering av sjöar har stor betydelse för möjligheten att magasinera
vatten över lågflödesperioder och lokala skillnader kan vara stora.

Erosion, ras och
skred

• Till följd av höga flöden och översvämningar i skredkänsliga områden i
Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad.

Vattenkvalitet

• Vattenkvaliteten beror av vattentemperatur, flödes- och
nivåförändringar i vattenresurserna, markkemiska processer,
översvämningar och markanvändningen. Exakta förändringar är svåra att
förutspå.
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Länets framtida vattenbehov
Idag saknas prognoser för framtida vattenanvändning på nationell nivå. Enskilda verksamheter och
dricksvattenproducenter gör prognoser, men oftast med ett relativt kort tidsperspektiv. Det är svårt
att förutsäga det framtida behovet av vatten eftersom det styrs av flera olika faktorer:
•

Befolkningsutvecklingen och den geografiska spridningen i befolkning, industri och lantbruk
påverkar vattenbehovet och dess fördelning i länet.

•

Klimateffekter kan påverka hur vi anpassar verksamheter efter exempelvis
säsongsvariationer i vattentillgång.

•

Ålder och status på tekniska anläggningar påverkar vattenförluster till exempel i ledningsnät.

•

Tekniska innovationer kan effektivisera vattenanvändningen eller introducera nya
vattenbehov. Tekniska lösningar kan också möjliggöra en mer differentierad
vattenanvändning än vi har idag. Där vatten av dricksvattenkvalitet idag används för till
exempel bevattning eller toalettspolning hade en sämre vattenkvalitet kunnat nyttjas.

•

Informationskampanjer har under de senaste åren använts med gott resultat för att påverka
dricksvattenanvändares beteenden och minska vattenbrist. Beteendeförändringar kan även
uppstå av andra anledningar och då ha en mer långsiktig påverkan på hur vi använder vatten.

De fem punkterna kan i sin tur påverkas av ekonomisk, juridisk och politisk styrning. Osäkerheten i
prognoser för framtidens vattenbehov är stor. Samtidigt är tillgången till tillräcklig mängd råvatten
samhällsviktig. Det behöver finnas marginaler i vattenförsörjningsplaneringen för att ta höjd för
osäkerheterna.

Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling påverkas av många olika aspekter, både inom Sverige och i vår omvärld.
Målåret för vattenförsörjningsplanen är 2100. I nuläget finns ingen befolkningsprognos för länet som
sträcker sig så långt. För att få en bild av befolkningsmängden 2100 har befintliga prognoser
förlängts. Att förlänga befolkningsprognoser innebär stora osäkerheter och folkmängden ökar oftast
inte linjärt. I Figur 14 illustreras befolkningsutvecklingen i länet till år 2100 utifrån två prognoser:
•

Västra Götalandsregionens prognos för länet 2019–2040, (VGR, 2019) (grön)

•

Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för länet 2020–2070, (SCB, 2020), (orange)
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Befolkningsprognos, Västra Götalands län
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Figur 14. Befolkningsprognoser för Västra Götalands län från Västra Götalandsregionen (VGR) och Statistiska
centralbyrån (SCB).

SCB:s prognos har längst tidsspann och är mest aktuell. Den visar på en lägre befolkningsökning än
Västra Götalandsregionens prognos. Vid jämförelse av prognoserna, som visas i Figur 14, blir det
tydligt att de skiljer sig åt, även om båda visar en befolkningsökning. SCB:s prognos är publicerad i
juni 20205 och beräkningarna baseras på observationer från de senaste nio åren samt ett antagande
om att denna utveckling fortsätter (SCB, 2020). En framskrivning till år 2100 är osäker eftersom både
stora och små strukturförändringar påverkar befolkningsutvecklingen. I vattenförsörjningsplanen har
SCB:s data använts vid uppskattning av det framtida vattenbehovet.
SCB:s kommunvisa prognos 2020–2070 visar att befolkningen ökar i ett 30-tal av länets 49 kommuner
fram till år 2030. Under prognosens senare del vänder trenden och befolkningen förväntas istället
minska i många av länets kommuner. Två tredjedelar av länets kommuner kommer enligt SCB:s
prognos ha en lägre folkmängd år 2020 än år 2070. Urbaniseringen fortsätter och den procentuellt
sett största befolkningsökningen sker i och i anslutning till regionens större tätorter.
5

Underlaget för den regionala befolkningsframskrivningen togs fram i mars 2020 och effekter som
överdödlighet och lågkonjunktur till följd av Coronapandemin har inte inkluderats i beräkningarna. Det är ännu
inte möjligt att bedöma vilka effekter pandemin har på befolkningsutvecklingen då såväl hälsomässiga som
ekonomiska faktorer har en inverkan på detta.
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Hushållens vattenbehov och allmän vattenförsörjning år 2100
Vattenbehovet för länet har beräknats utifrån SCB:s befolkningsprognos och presenteras i .
Tabell 1. Vattenbehov är beräknat utifrån tre värden för genomsnittlig vattenförbrukning per
person. Vad som inkluderas i dessa tre värden förklaras i avsnittet Hushåll (sidan 17).
Tabell 1. Länets totala vattenbehov 2100 baserat på SCB:s befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för
högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse. Hushållens vattenbehov speglar det totala behovet i länet, oavsett
allmän eller enskild försörjning. Det totala vattenbehovet och det totala dricksvattenbehovet inom allmän
vattenförsörjning är något överskattat eftersom 100 procent anslutning till allmän vattenförsörjning antas i
beräkningarna.
Västra Götalands läns vattenbehov år 2100 vid högsäsong (m3/dygn)
Hushållens vattenbehov (140 L/p/d)

350 000

Totalt dricksvattenbehov i allmän vattenförsörjning (190 L/p/d)

480 000

Totalt vattenbehov inom allmän vattenförsörjning (utgående från vattenverk)
(275 L/p/d)

690 000

Även vattenförbrukningen per person kommer att förändras på sikt men prognoser för detta saknas.
I Danmark är till exempel vattenförbrukningen lägre jämfört med Sverige, bland annat på grund av
begränsad vattentillgång och ett högre pris på vatten. Detta visar på potential till minskad
vattenförbrukning även i Sverige i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2020).
I oktober 2020 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt EU-direktiv om kvaliteten på dricksvatten
och bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (Regeringskansliet, 2020). I kommittédirektivet
framgår att kommissionen kommer att ange ett tröskelvärde för vattenläckage som ska gälla för
större vattenproducenter. Medlemsstaterna ska tillse att tröskelvärdet inte överskrids. Vid
överskridande kommer krav ställas på en handlingsplan för att minska läckaget. Regeringen har
tillsatt en särskild utredare för att föreslå hur direktivet ska genomföras i Sverige och utredningen ska
vara klar i september 2021.
Detta, tillsammans med att det utvecklas ny teknik och nya försörjningslösningar till följd av
vattenbrist i framförallt sydöstra Sverige, är några av faktorerna som påverkar vår framtida
vattenförbrukning. Sannolikt kommer den totala vattenförbrukningen per person att sjunka men det
är inte möjligt att prognosticera.

Lantbrukets framtida vattenbehov
Klimatförändringarna förväntas leda till att tillgången på vatten tidvis och regionalt minskar. De
förväntas också leda till att jordbrukets vattenbehov ökar på lång sikt (Jordbruksverket, 2018). Det
faktiska behovet av vatten i lantbruket beror också på hur livsmedelsproduktionen utvecklas.
De nuvarande trenderna inom lantbruket är att jordbruksarealen minskar, antalet
produktionsenheter blir större men färre och produktionen inom både växtodling och djurhållning
minskar något. Samtidigt har Sverige en livsmedelsstrategi som innebär att produktionen inom
lantbruket ska öka (Regeringskansliet, 2017). Strategin sträcker sig till 2030.
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Jordbruksverket har gjort förenklade6 framtidsanalyser till år 2030 för att bedöma hur lantbrukets
vattenbehov kan komma att se ut (Jordbruksverket, 2018). Prognoser på längre sikt än till 2030 har
bedömts vara för osäkra att göra. Beroende på hur produktionen inom lantbruket utvecklas kan
vattenbehovet öka eller minska.
Vattenbehovet för djurhållning är stabilt över året och är därför främst beroende av antalet djur per
produktionsenhet (Jordbruksverket, 2018). Enligt Jordbruksverkets prognoser kan vattenbehovet för
djurhållning antingen öka något eller minska beroende på vilka antaganden som görs. Skillnaderna
inom djurhållningen är dock små relativt de stora variationer som finns i prognoserna för
bevattningsbehovet. Lantbrukets samlade vattenbehov kan därför skilja sig åt mycket beroende på
förutsättningarna inom växtodlingen.
Det framtida bevattningsbehovet beror av många faktorer, såsom jordtyp, växt, odlingsmetod, klimat
och väder, bevattningsteknik och ekonomi (Jordbruksverket, 2018). Detta gör det komplext att
uppskatta hur stort vattenbehovet förväntas bli i framtiden. Det finns också stora osäkerheter i
uppmätt data eftersom bevattningsbehovet skiljer sig stort från år till år då det är starkt
väderberoende.
Idag är det inte lönsamt att bevattna alla typer av grödor i Sverige (Jordbruksverket, 2018). Detta kan
dock förändras i ett torrare och varmare klimat eftersom produktionsbortfallet på grund av
torkstress kan bli stort. Detta medför att de ekonomiska riskerna kan bli stora i ett obevattnat
lantbruk.
Dagens siffror är osäkra och att de olika faktorerna som påverkar vattenbehovet kan ge både ökat
och minskat bevattningsbehov (Jordbruksverket, 2018). Det är därför svårt att ge en prognos för
framtiden. Möjlighet till bevattning antas vara en viktig faktor för lantbruket då nederbörden i
framtiden förväntas variera mer över året och även mellan olika år. Trots osäkerheten i prognoserna
behöver även lantbruket diskutera, planera för och samverka kring hållbar vattenförsörjning redan
nu. Robust vattenförsörjning är en förutsättning även för lantbruket.

Industrins framtida vattenbehov
Även inom industrin är god vattenförsörjning en viktig faktor för produktionen. Vattenbehovet
varierar kraftigt mellan olika typer av verksamheter. Vattenförbrukningen är ofta starkt relaterad till
produktionens omfattning. Samtidigt varierar möjligheterna att recirkulera vatten eller minska
vattenanvändningen beroende på typ av verksamhet och processens utformning. Generella
bedömningar är inte möjliga att göra.
Det finns ingen prognos för hur industrin i Västra Götalands län kommer att utvecklas eftersom detta
beror av konjunktur, förutsättningar på en global marknad och många andra faktorer.

6

Länsspecifika underlagsdata för Västra Götaland saknas och prognosen bygger på antaganden från andra län.
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4. Länets dricksvattenresurser
För att en vattenresurs ska anses som en robust dricksvattenresurs för flera generationer framåt
behöver flera kriterier vara uppfyllda. Vattentillgången behöver kunna täcka det behov som finns
under alla tider på året, vattenresursen måste vara gynnsamt belägen i förhållande till
vattenbehovet, vattenkvaliteten behöver vara god nog för att kunna producera dricksvatten till en
rimlig kostnad och risk för föroreningspåverkan eller kapacitetspåverkan ska vara låg. Utöver detta
behöver vattenresursens gynnsamma egenskaper bestå i ett förändrat klimat och den behöver kunna
uppfylla även de framtida kraven på kapacitet och kvalitet.
De viktigaste dricksvattenresurserna i länet är de som redan nyttjas idag och flera av dessa uppfyller
samtliga krav ovan. Det finns dock dricksvattenresurser som nyttjas idag men som inte är långsiktigt
hållbara och det finns delar av länet som idag inte har ordnat reservvattenförsörjning. De
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dricksvattenresurser som nyttjas för allmän vattenförsörjning behöver därför kompletteras för en
fortsatt robust vattenförsörjning i länet.
För att identifiera vilka vattenresurser som kan vara aktuella som komplement ur ett regionalt
perspektiv har Länsstyrelsen gjort en analys av samtliga vattenförekomster i länet. Analysen har
mynnat ut i tre kategorier, se Figur 15.
Nationellt viktig dricksvattenresurs
• Vattenresurs med mycket stor kapacitet som redan idag nyttjas av andra regioner.
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över länsgränser.
Regionalt viktig dricksvattenresurs
• Vattenresurs med stor kapacitet som nyttjas eller kan nyttjas över kommungränser.
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över kommungränser.
Kommunalt viktig dricksvattenresurs
• Mindre vattenresurs som är viktig för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning idag.
Figur 15. Länets viktiga dricksvattenresurser delas in i tre kategorier; nationellt, regionalt och kommunalt viktig.
Förutsättningarna för och behovet av förvaltning och skydd skiljer sig mellan de tre kategorierna.

Analysen omfattar uttagsmöjlighet, flöde, vattenkvalitet, läge, klimataspekter, föroreningsrisker och
möjlighet till konstgjord infiltration. Yt- och grundvattenresursernas uttagsmöjlighet har även
jämförts med ett uppskattat värde för medianvattenbehovet år 2100 i delregionen de är belägna i för
att bedöma på vilken skala (nationell, regional, kommunal) de bedöms kunna nyttjas. Urvalsmetod
och tillvägagångsätt vid prioritering framgår av bilaga 3.
Regionalt och nationellt viktiga dricksvattenresurser presenteras i detta kapitel. Kommunalt viktiga
dricksvattenresurser utgörs av vattentäkter som nyttjas idag och presenteras inte i planen. Då det
ändå är centralt för länets dricksvattenförsörjning att dessa får erforderligt skydd presenteras
åtgärder för dem i kapitel 4.

Nationellt viktiga dricksvattenresurser
Vättern och vattensystemet Vänern och Göta älv är viktiga för vattenförsörjningen i flera län. För att
skydd och förvaltning av dessa ska vara enhetlig krävs samarbeten över länsgränserna.
Riskhanteringen för de nationellt viktiga dricksvattenresurserna kräver också ett något annorlunda
perspektiv än för övriga dricksvattenresurser. I dessa vattensystem finns vattenrelaterade intressen,
exempelvis sjöfart, av en annan betydelse än i de flesta andra sjöar och vattendrag.

Regionalt viktiga dricksvattenresurser
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna är sådana som kan vara av mellankommunalt intresse. De
kräver därför samordnad förvaltning över kommungränser.
Ytvattenresurser och grundvattenresurser har olika sårbarhet och skyddsbehovet skiljer sig därför
emellan dem. Grundvattenmagasin har ett naturligt skydd i och med att föroreningar kan brytas ner
eller fastläggas i den ovanliggande marken, innan de når grundvattnet. Ytvatten har inte samma
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naturliga skydd och där har vattnet oftast kortare omsättningstid. I grundvattenmagasin stannar en
förorening som väl når grundvattnet länge, dels på grund av att vattenomsättningen ofta är långsam
dels för att temperaturen är lägre, den biologiska aktiviteten är låg och miljön ofta är syrefattig.
Detta gör att föroreningar inte bryts ner på samma sätt som i ett ytvatten.
I grundvattenmagasin finns också en risk för förändring av själva magasinet genom utbrytning av
naturgrus och andra material. Täktverksamhet ökar magasinets sårbarhet när naturligt skydd tas bort
och innebär en föroreningsrisk genom att verksamheten sker där magasinet är sårbart. Större
täktverksamheter kan även påverka grundvattenströmning och vattentillgång i magasinet.
Skillnaderna i sårbarhet och risk mellan yt- och grundvatten gör att det kan krävas olika åtgärder för
att säkerställa skyddet av dem. Det finns ett större behov av att synliggöra grundvattenmagasin
varför urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser har något fler grundvattenförekomster än
ytvatten.
Mer information om de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna finns i bilaga 1.
Tabell 2. Nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet med ID-nummer enligt karta i Figur 16.

Nationellt viktiga dricksvattenresurser
1. Göta Älv

2. Vänern

3. Vättern

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – grundvatten
4. Algutstorp-Horla

11. Dalstorp-Tranemo

18. Hökensås (Källefall)

25. Svenljunga

5. Backen

12. Diseröd Norra

19. Larv

26. Tibro

6. Blidsberg-Ulricehamn

13. Diseröd Södra

20. Lokaåsen-Värpe-Fägre

27. Tranemo

7. Bollebygd Norra

14. FänneslundaRångedala

21. Magasinsgrupp Rösjön
Hornborga Valle Timmersdala

28. Ödskölts moar

8. Bullarebygden Västra

15. Gråbodeltat

22. Rådaåsen

29. Örbydeltat

9. Bullarebygden Östra

16. Göjeholm

23. Sandhem-Hömb norr

30. Östadsdeltat

10. Dalsjöfors

17. Hagelberg

24. Sandhem-Hömb söder

31. Östra Frölunda

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – ytvatten
32. Kärnsjön

37. Rådasjön

42. Västra Nedsjön

47. Östra Nedsjön

33. Lelång

38. Stora Hällungen

43. Åsunden

48. Östra Öresjön

34. Lygnern

39. Säven

44. Ömmern

35. Mjörn

40. Södra Bullaresjön

45. Öresjö (Lilla Edet)

36. Norra Bullaresjön

41. Tolken (Ulricehamn)

46. Öresjö (Borås)
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Figur 16. Karta med nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser. Siffrorna motsvarar ID-nummer i
Tabell 2.
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5. Åtgärder för robust
dricksvattenförsörjning
Dricksvattensäkerhet innebär att tillgodose behovet av vatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet
utan väsentliga avbrott. Grunden till en robust dricksvattenförsörjning är att ha kännedom om vilka
hot, risker och sårbarheter som finns idag, hur dessa kan komma att förändras och ha en plan för att
hantera detta. Risker för vattenförsörjningen kan röra sig om klimatrisker, sabotagerisker,
olycksrisker och risker i ordinarie markanvändning och exploatering. De fem övergripande åtgärder
som identifierats som viktiga för dricksvattensäkerheten i länet presenteras i Figur 17.
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Figur 17. Fem övergripande åtgärder för långsiktigt robust dricksvattenförsörjning i Västra Götalands län.

För att vattenförsörjningen ska vara robust behöver också de organisationer som arbetar med den ha
tillräckliga personella och ekonomiska resurser och god kompetens för att utföra sitt uppdrag. Även
detta behöver planeras för så att det finns kontinuitet i arbetet med vattenförsörjningsplanering.
Som beskrivits i avsnittet Länets framtida vattenbehov (sidan 310) finns det också många faktorer
som påverkar hur vatten används i samhället. Information om vattenförsörjning och
vattenanvändning kan ändra beteenden både på kort och lång sikt. Att kommunicera om det arbete
som görs kan påverka både vattenanvändningen och kompetensförsörjningen i branschen genom att
synliggöra dricksvattenyrken.

Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig
mängd
En robust dricksvattenförsörjning kräver tillräckliga marginaler så att leveransavbrott eller naturliga
variationer i vattentillgång inte påverkar leveransen av vatten. Långsiktig planering i regionala och
kommunala vattenförsörjningsplaner lägger grunden för detta. En viktig åtgärd för kommunerna är
att säkerställa en tillräcklig reservvattenförsörjning inom den allmänna vattenförsörjningen. I den
långsiktiga planeringen behöver även klimataspekter vägas in. Livsmedelsverket har tagit fram en
handbok för klimatanpassning av dricksvattenproduktionen. Klimatanpassning är en
samhällsbyggnadsfråga och kräver politisk förankring och samarbeten mellan flera olika kompetenser
inom kommunens organisation. Handboken beskriver både administrativa åtgärder och fysiska
åtgärder.
Marginaler kan också skapas genom vattenbesparande åtgärder och effektivisering av
vattenanvändningen.
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Leveranssäkerheten behöver också kunna upprätthållas vid kris och utvecklingen av
dricksvattenförsörjningen behöver gå hand i hand med samhällsutvecklingen så att sårbarheter kan
förutses och förebyggas.
När dricksvattenresurser synliggörs genom vattenskyddsområden eller genom att de pekas ut i en
vattenförsörjningsplan läggs grunden för att kunna skydda dem. Enligt ramdirektivet för vatten
2000/60/EG, artikel 7 ska vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10
m3/dygn ha erforderligt skydd. Skydd innebär att reducera risker som kan påverka möjligheten till
långsiktigt nyttjade av vattentäkten.
Det finns många olika vattenskyddsåtgärder att ta till för att minska risker för viktiga vattenresurser.
En heltäckande riskanalys lägger grunden till att vidta rätt skyddsåtgärder. De naturgivna
förutsättningarna, användningen och riskbilden vid en vattenresurs avgör hur den bäst bör skyddas.
Lokala skillnader kan vara stora och skyddet behöver därför vara lokalt anpassat. Ett effektivt
vattenskyddsarbete innebär att anpassa skyddsåtgärderna efter riskens karaktär:
•

Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera
risker kopplade till markanvändning. En viktig del i vattenskyddsarbetet är också att utöva
tillsyn för att säkerställa efterlevnaden av vattenskyddsföreskrifterna.

•

Olycksrisker minskas genom exempelvis beredskap eller fysiska åtgärder som hindrar en
förorening från att nå vattenresursen.

•

Genom att synliggöra vattentäkter i fysisk planering kan exempelvis miljöfarliga
verksamheter lokaliseras så att risken för förorening av en viktig vattenresurs minimeras.

•

Aktivt informationsarbete ökar medvetenheten om behovet av att skydda vattentäkter och
om vilka risker som förekommer. I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområde
(2010:5) lyfts väl anpassad information fram som en kostnadseffektiv åtgärd för att förhindra
oönskade aktiviteter och olyckstillbud inom ett vattenskyddsområde. Skyltning av
vattenskyddsområden är ett exempel på sådan information.

Skyddsåtgärder för regionalt viktiga vattenresurser som inte nyttjas som vattentäkt
idag
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag skyddas inte på samma sätt som
befintliga vattentäkter. Precis som för nuvarande vattentäkter ska skyddet vara riskbaserat och
avvägt efter behov. I och med att dricksvattenresurserna inte nyttjas idag syftar skyddet i första hand
till att bibehålla goda förutsättningar för att resurserna ska kunna användas framöver. Skyddet består
främst i att dricksvattenintresset synliggöras och beaktas i samhällsplanering och vid exploatering.
Här behöver både kommunerna och Länsstyrelsen utveckla sina arbetssätt.

Tillse tillräckliga kunskapsunderlag
Det finns idag luckor i den kunskap som behövs för att ta fram en heltäckande vattenförsörjningsplan
för Västra Götalands län. Det finns behov att kartlägga och planera för vattenbehov utöver
dricksvattenbehovet för människor. Exempelvis behövs kunskap om vattenbehovet för lantbruk och
industri samt vattenbehovet för att bibehålla känsliga naturmiljöer. Det krävs också bättre kännedom
om vilka vattenuttag som görs från respektive vattenresurs. Det sistnämnda arbetar SMHI med att
kartlägga på nationell nivå (SMHI, 2020b).
Klimatförändringarna orsakar större variationer i vattentillgång, både sett över året och mellan olika
år. Det innebär större osäkerheter för de verksamheter som är beroende av vattenuttag ur våra
vattenresurser och risk för konkurrens om vatten i bristområden. De vattenresurstyper som är mest
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sårbara i Västra Götaland är små yt- och grundvattenresurser. I dessa riskerar minskad vattentillgång
under sommaren att orsaka vattenbrist, främst inom enskild vattenförsörjning.
Längs Bohuskusten är säsongsvariationerna stora med hög vattenförbrukning sommartid. Det är
också under sommaren som vattentillgången är som lägst. I och med att en helhetsbild av
vattenuttagen saknas finns inte en heltäckande bild av länets bristområden. Det finns ett behov av
att fortsätta identifiera och genomföra insatser i bristområden för att förebygga
konkurrenssituationer.
Det behövs också mer kunskap om naturliga variationer i vattentillgång i de regionalt viktiga
vattenresurserna. Detta innebär exempelvis behov av nivåövervakning i grundvattenmagasin för att
se variationer under året och mellan år. Detta är en grund för att bedöma grundvattenmagasinens
robusthet mot klimatförändringar och identifiera bristområden.
Erfarenheterna från 2018 visar att vi behöver större kännedom om hur torka påverkar vattenmiljöer
samt i vilka vattenförekomster det finns risk för konkurrens mellan vatten till naturmiljön och bland
annat vattenuttag för bevattning och i vissa fall för allmän vattenförsörjning.
Det finns även behov av en materialförsörjningsplan för länet som övergripande och strategiskt
redogör för samhällets behov av byggmaterial i form av berg, grus och sand samt förutsättningarna
att tillgodose behovet. En materialförsörjningsplan kan tillsammans med den regionala
vattenförsörjningsplanen förebygga konflikter mellan naturgrusbrytning och vattenförsörjning i
grundvattenförekomster.

Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan
En robust vattenförsörjning för hela länet innebär att tillgängliga resurser används effektivt. Eftersom
vattenresurserna inte är jämnt fördelade i länet är samverkan en nyckel till detta. Det finns
förbättringspotential i länet vad gäller samarbeten över kommungränser såväl som över
förvaltningsgränser. Mellankommunala diskussioner är extra viktigt när kommuner delar
vattenresurser men kan även vara till stor nytta för att effektivt nyttja andra resurser, kompetens och
sprida erfarenheter.
I Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) konstaterades att förutsättningarna för att skapa en säker,
stabil och hållbar dricksvattenförsörjning skiljer mycket sig åt mellan landets vatten- och
avloppsorganisationer. Detsamma gäller inom Västra Götalands län. Mellankommunal samverkan
kan vara ett led i att minska skillnaderna och möjliggöra en mer strategisk, långsiktig planering i
kommunerna. Länsstyrelsen kan ta en mer aktiv roll i att möjliggöra samarbeten, exempelvis genom
att aktivt samordna mellan kommuner och erbjuda forum för diskussion om dricksvattenrelaterade
frågor.
De nationella dricksvattenresurserna har betydelse både för vattenförsörjning och andra intressen
som exempelvis sjöfart och fiske med mera. Då dessa dricksvattenresurser är så centrala för
dricksvattenförsörjningen behöver de förvaltas efter sina specifika förutsättningar samtidigt som
övriga intressen beaktas. Förvaltningen av Vänern och Vättern berör flera län. Samarbetet mellan län
och kommuner, vattenvårdsförbund och vattenproducenter i anslutning till Vänern respektive
Vättern är väl etablerat. Detta ger goda förutsättningar bland annat för att säkerställa skydd och
effektivisera övervakningen i sjöarna.
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Skapa robusta tekniska system
De tekniska systemen är en central del i en robust dricksvattenförsörjning. Ansvaret för anordnande,
drift och underhåll av dessa åligger kommunens VA-huvudman eller dricksvattenproducenten.
Effektivt resursutnyttjande minskar sårbarheten i vattenförsörjningen. Rening och distribution av
vatten är energikrävande. Stora ledningsläckage innebär därför inte bara en förlust av vatten utan
också stora energikostnader. Underhåll och förnyelse av tekniska anläggningar med bristfällig status
effektiviserar resursutnyttjandet. Många kommuners dricksvattenanläggningar har idag ett stort
behov av underhåll och förnyelse vilket också påverkar möjligheterna att avsätta resurser till
långsiktig dricksvattenplanering. Anläggningarnas långa livslängd och de stora investeringar som
krävs vid utbyggnad eller nybyggande innebär också att vägval om hur dricksvattenförsörjningen
anordnas på lång sikt indirekt tas vid beslut om byggnation. Det är därför viktigt med långsiktig
planering för vatten och avlopp som är väl anpassad efter samhällsutvecklingen i kommunen och
klimatpåverkan.
Dricksvattenproduktion behöver också vara motståndskraftig i kris. För en robust vattenförsörjning
är det även viktigt att dricksvattenproducenterna har plan och beredskap för hur exempelvis
elförsörjning och tillgång till kemikalier och annat som förbrukas i produktionen.
Denna plan fokuserar på skydd av råvattenresurser och åtgärder i de tekniska systemen tas inte upp
vidare.

Beakta sekretess och säkerhetsskydd
För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust behöver också informationen om den hanteras på
ett säkert sätt. Informationssäkerhet består av tre delar:
•

Tillgänglighet – informationen ska finnas på rätt plats när den behövs.

•

Riktighet – informationen ska vara korrekt, inte manipulerad eller förstörd

•

Konfidentialitet – endast behöriga personer får ta del av informationen (gäller också
information som inte är sekretessbelagd)

Synen på informationshantering inom vattenförsörjning har förändrats under de senaste åren bland
annat på grund av regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplaneringen, förändringar i
säkerhetsskyddslagen samt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Vattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och en del i totalförsvaret. Det gör att information
som rör vattenförsörjning kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Viss sekretessbelagd information anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet och
omfattas därmed även av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Informationshanteringen behöver
anpassas efter detta.7 Arbetssätten för informationshantering är under förändring såväl inom
nationella myndigheter som länsstyrelser och kommuner. Samarbete i frågorna är viktigt för att
bedömningen av hur olika uppgifter ska hanteras ska bli enhetlig. Konkreta åtgärder utarbetas
efterhand som gemensamma ramar för informationssäkerhet har arbetats fram. Under tiden är det
viktigt att fortsätta se över den information som hanteras inom den egna organisationen i
förhållande till informationssäkerhet.

7

Mer information om informationssäkerhet kopplat till vattenförsörjningsplanering finns i Havs- och
vattenmyndighetens vägledning (Havs- och vattenmyndigheten, 2020).
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Föreslagna åtgärder
I detta kapitel presenteras förslag på specifika åtgärder för att säkerställa en hållbar
dricksvattenförsörjning i länet. Varje åtgärd kopplar mot någon av de övergripande åtgärderna i Figur
17 vilket illustreras med sortering och färgsättning i tabellerna. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen
såväl som olika förvaltningar inom kommunen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen har varje
berörd aktör ett eget avsnitt med åtgärder.

I kapitlen nedan riktas åtgärder till den aktör som är främst ansvarig att initiera
och driva åtgärden, men andra aktörer kan behöva bidra med sin kunskap och sina resurser.

Då den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på dricksvattenförsörjning finns endast åtgärder
för kommuner och länsstyrelser. Även aktörer med enskild vattenförsörjning kan behöva vidta
åtgärder för att tillse robust vattenförsörjning.
Flera av åtgärderna arbetar Länsstyrelsen och kommunerna med redan idag. För att åtgärdslistan ska
bli heltäckande nämns även dessa. Samtliga åtgärder är viktiga för en fortsatt robust
dricksvattenförsörjning i länet. Vattenförsörjningsplanens åtgärder innebär främst mer samverkan
mellan kommuner och med Länsstyrelsen samt att Länsstyrelsen avser att ta fram tydligare
kunskapsunderlag för länets viktiga vattenförekomster.
Åtgärderna har arbetats fram utifrån förslag i den dialog med kommuner som hölls i starten av
planeringsarbetet (se bilaga 4). Åtgärderna är även samordnade med vattenförvaltningens
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt och vägledningar från nationella myndigheter för att
gå i linje med dessa.
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Åtgärder riktade till kommunernas VA-huvudmän
Tabell 3. Åtgärder riktade till kommunernas VA-förvaltning/dricksvattenproducenter. Åtgärderna 1–10 berör
säkerställa råvattentillgång, tillse kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan.

Säkerställa råvattentillgång
1

Säkerställa riskbaserat skydd av vattentäkter och vid behov:
a) Inrätta vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkter som saknar skydd,
samt revidera äldre vattenskyddsområden (gäller vattenskyddsområden som
inrättats före miljöbalkens införande, 1999)8
b) Tillse god beredskap för olyckor och oförutsedda händelser som kan påverka
råvattenkvaliteten
c) Sprid information om vattenskyddsområden till berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare.
d) Vidta fysiska åtgärder för att minska risken att en vattentäkt förorenas/blir
obrukbar.

2

Säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.9

3

Inkludera de regionalt viktiga vattenresurserna i den kommunala VA-planeringen.

4

Ta fram kommunal vattenförsörjningsplan.10

5

Klimatsäkra dricksvattenförsörjningen enligt Livsmedelsverkets handbok för
klimatanpassning.11

6

Beredskapsplanering för torka.

7

Planera för redundans och reservvattenförsörjning.

8

Planera för nödvatten enligt Livsmedelsverkets guide för nödvattenplanering.12
Tillse kunskapsunderlag

9

Övervaka nivåer och flöden i befintliga vattentäkter.
Möjliggör samordning och samverkan

10

Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13

8

Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3a-b.
Innebär ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 och 9a §§ miljöbalken. Se även
Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3d.
10
Se SGU 2009:24 ”Vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning”.
11
Se Livsmedelsverkets rapport 2019 version 1 ”Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning”.
12
Se Livsmedelsverket KC:1701, 2017 ”Guide för planering av nödvattenförsörjning”.
13
Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 1 som syftar
till förvaltningsöverskridande samarbete om vattenplanering med avstamp i den regionala
vattenförsörjningsplanen.
9
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Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet
Tabell 4. Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet. Åtgärderna 11–13 berör säkerställa
råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan.

Säkerställa råvattentillgång
11

Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden.14

12

Visa hänsyn till vattenskyddet vid tillsyn eller anmälan enligt miljöbalken i eller i
anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala
vattenförsörjningsplanen.
Möjliggör samordning och samverkan

13

Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13

Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning
Tabell 5. Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning. Åtgärderna 14–16 berör säkerställa
råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan.

Säkerställa råvattentillgång
14

Beakta skyddet av dricksvattenresurser vid översiktsplanering. Uppdatera översiktsplaner
med vattenskyddsområden och de utpekade dricksvattenresurserna i den regionala
vattenförsörjningsplanen.

15

Visa hänsyn till dricksvattenintresset vid detaljplanering.
Möjliggör samordning och samverkan

16

14

Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13

Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3c.
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Åtgärder riktade till Länsstyrelsen
Tabell 4. Åtgärder riktade till Länsstyrelsen. Åtgärderna 17–29 berör säkerställa råvattentillgång, tillse
kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan.

Säkerställa råvattentillgång
17

Inrätta vattenskyddsområden när kommuner ansöker samt främja arbetet genom råd och
stöd till kommuner.15

18

Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter. Ge tillsynsvägledning till kommunerna vad gäller tillsyn i
vattenskyddsområden.16

19

Vid granskning av översiktsplaner och detaljplaner uppmärksamma om
dricksvattenförsörjningsintresset synliggörs genom vattenskyddsområden och koppling till
den regionala vattenförsörjningsplanen.

20

Vägleda om hur dricksvattenintresset ska synliggöras och hanteras i fysisk planering.

21

Visa hänsyn till vattenskyddet och effektiv vattenanvändning vid prövning av miljöfarlig
verksamhet i eller i anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den
regionala vattenförsörjningsplanen.

22

Visa hänsyn till vattenskyddet vid prövning av vattenverksamhet i eller i anslutning till
vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala
vattenförsörjningsplanen.

23

Genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har
tillstånd.17

24

Identifiera och genomföra insatser i områden med risk för vattenbrist i länet. Särskilt
följande åtgärder behöver utföras i områden med risk för vattenbrist18:
a) Utveckla rådgivning för vatteneffektivisering till små och medelstora företag i samtliga
branscher.
b) Ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet.
c) Bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan för omprövning
av tillstånd för vattenuttag.
Tillse kunskapsunderlag

25

Fortsätt kartlägga vattenuttag och vattenbehov för att få en överblick över det totala
uttaget ur vattenresurser i länet.

26

Ta fram en materialförsörjningsplan för länet i samverkan med kommunerna.19

27

Kartlägga nuvarande vattenkvalitet och vattentillgång i länet samt trender och
förändringar.

15

Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5a och 5c
Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5b och 5c
17
Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5e
18
Se Vattenmyndighetens Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka för Västerhavet för 2021–2027.
19
Se SGU, rapport 2015:05 ”Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering”.
16
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Möjliggör samordning och samverkan
28

Skapa forum för samverkan och diskussion om dricksvattenfrågor i länet.

29

Se över behovet av länsövergripande samarbeten för aktiv förvaltning av Vänern, Vättern
och Göta älv ur ett dricksvattenperspektiv.
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Planbesked för skola/förskola Strandskolan, Ärlan 1 (Dnr KS2021/0262-3)
Sammanfattning
Ansökan avser planläggning för att möjliggöra utökade friytor för Strandskolan i Komarken.
Sökanden önskar också möjlighet till plats för bilparkering inom egen fastighet.
För att kunna säkerställa tillräckliga friytor för befintlig verksamhet och för att eventuellt
kunna utveckla skolverksamheten behöver nya/utökade friytor säkerställas.
Befintlig skolverksamhet kan i dagsläget nyttja en yta öster om skolan. Denna yta ingår dock i
ett projekt, ”Sparven”, som utreder möjligheterna till att bygga ny lokal till Willys butik,
idrottshall och bostäder.
Om ytan öster om Strandskolan i framtiden inte längre är tillgänglig som friyta, kommer den
att behöva ersättas. Det enda alternativ som finns i nära anslutning, är att nyttja parken väster
om skolan. Då ytan väster om skolan är en del av en större allmän park, värdefull för
närboende, är det viktigt att allmänheten fortsatt har tillgång till ytan. Om skolan ska kunna
tillgodoräkna sig ytan som friyta, måste en lösning nås där hela, eller större delen av ytan inte
inhägnas.
Ett positivt planbesked föreslås.
Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.

Bakgrund
Ansökan avser planläggning för att möjliggöra utökade friytor för Strandskolan i Komarken.
Sökanden önskar också möjlighet till plats för bilparkering inom egen fastighet. Lagfaren ägare
till fastigheten och sökande är Hemsö Bänken AB, vilka hyr ut till en privatskola.
För att kunna säkerställa tillräckliga friytor för befintlig verksamhet och för att eventuellt
kunna utveckla skolverksamheten behöver nya/utökade friytor säkerställas.
Befintlig skolverksamhet kan i dagsläget nyttja en yta öster om skolan. Denna yta ingår dock i
projektet, ”Sparven”, som utreder möjligheterna till att bygga ny lokal till Willys butik,
idrottshall och bostäder.
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger möjlig
förtätning/omvandlingsområde för det aktuella området. Aktuellt område omfattas av flera
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(4)
detaljplaner. Strandskolans fastighet (Ärlan 1) ligger inom kvartersmark för allmänt ändamål,
ytan väster om skolan ligger inom allmän plats, park. En mindre parkeringsyta i anslutning till
skolan ligger på ”specialområde” (kvartersmark) för parkeringsändamål.
För att en skola ska kunna tillgodoräkna sig mark som friyta bör marken vara planlagd som
kvartersmark för skola.

Det finns i lagstiftning inga kvantitativa mått på vilken mängd friyta per elev som krävs.
Boverket har riktlinjer som anger rimliga mått kan vara minst 40 kvm/per barn i förskola och
minst 30 kvm per barn i grundskola. Verksamhet Planering & myndighet har enats om
följande riktlinjer rörande friyta i plansammanhang: år F-3 30 kvm/elev, år 4-6 20-30
kvm/elev, år 7-9 10-30 kvm/elev.
Verksamhetens bedömning
Om ytan öster om Strandskolan i framtiden inte längre är tillgänglig som friyta, kommer den
att behöva ersättas. Det enda alternativ som finns i nära anslutning, är att nyttja parken väster
om skolan. Då ytan väster om skolan är en del av en större allmän park, värdefull för
närboende, är det viktigt att allmänheten fortsatt har tillgång till ytan. Om skolan ska kunna
tillgodoräkna sig ytan som friyta, måste en lösning nås där hela, eller större delen av ytan inte
inhägnas. För att ytan fortsatt ska ha parkkaraktär bör den inte heller hårdgöras. Längre
västerut i parkstråket finns en nyligen anlagd lekplats för yngre barn. Det finns idéer om att
utveckla den aktuella parkytan med aktiviteter för äldre målgrupper.
Den aktuella parkytan bör planläggas som kvartersmark för skola. Förvaltningen bedömer det
vara lämpligt att den till största del även fortsättningsvis ägs av kommunen, som sedan i avtal
reglerar användningen med skolan. Detta för att säkerställa allmänhetens tillgång till parkytan
utanför skoltid. I avtal bör även kostnadsfördelning rörande underhåll regleras, då ytor som
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nyttjas som friyta för skolor slits mer. De orangefärgade områdena i kartan ovan bedöms dock
kunna överföras till Strandskolan fastighet (Ärlan 1). Även andra ytor kan vara lämpliga att
överföra till Ärlan 1, vilka ytor som kan vara aktuella får studeras djupare i planläggningen.
En planläggning för ny friyta bör ske i en egen planläggning, som sker parallellt med projektet
Sparven. Detta då en planläggning för Sparven sannolikt kommer att ta lång tid, då detta
projekt kommer behöva hantera komplicerade frågor rörande risk, buller, luftkvalitet m.m.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande – åtgärden är kopplad till målet, då friytor i
anslutning till skolor är viktiga för elevhälsan.
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar – åtgärden påverkar målet, då allmän parkmark
föreslås användas till en skolas behov av friyta. Hur parkmark ska kunna samutnyttjas av
allmänhet och skola på ett fungerande får utredas vidare.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Åtgärden är kopplad till målet om Hållbara städer och samhällen, där ett av målen är en
”universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser,
i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning”.
Om parkytan väster om skolan ska kunna nyttjas av skolans elever, är det viktigt att
allmänhetens tillgång till ytan inte påtagligt begränsas.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Gällande översiktsplan anger möjlig förtätning/omvandlingsområde för det aktuella området.
Aktuell åtgärd bedöms inte strida mot översiktsplanen.
Enligt Barn- och ungdomspolicyn ska barn och ungdomars bästa komma i främsta rummet vid
genomförande av alla åtgärder som berör barn och ungdomar. I aktuellt ärende kan en
situation uppstå där vad som är bäst för barn och ungdomar som går på Strandskolan, ställs
mot vad som är bäst för övriga barn och ungdomar i närområdet. Hur samutnyttjande av
parkytan väster om skolan kan ske får utredas vidare.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att elever på en skola får möjlighet till friyta i en parkmiljö, istället för på en yta i närheten av
en motorväg, kan bedömas vara positivt för en mängd yngre medborgare. Om detta dock
innebär att övriga medborgares tillgång till parkytan försämras, bedöms detta vara en negativ
konsekvens av föreslagen åtgärd. Kommande arbete får utreda hur de negativa effekterna kan
minimeras och säkerställa en god kompromiss.

Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.

4(4)

Fördelning av driftskostnader för den parkyta som kan komma att nyttjas av skolan för friyta,
kommer att få förhandlas och regleras i avtal mellan kommunen och Hemsö/Strandskolan.
Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2022
och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Ärlan 1 m.fl. d.nr. KS2021/0262
ÖVERSIKTSKARTA
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Remiss avseende Trafikverkets revidering av riksintresse för
kommunikationer (Dnr KS2021/0321-3)
Sammanfattning
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets (TRV) reviderade och till viss del förändrade utpekanden
av riksintressen kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att samråda med
kommunen för insamlande av kompletterande synpunkter med sista svarsdag 1 april. Enligt
överensstämmelse med Länsstyrelsen skickas förvaltningens svar med TRV:s svarsmall innan 1
april och kommunens formella svar kommer i slutet av april.
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera ska
TRV efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter
om områden som TRV bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Det gäller de fyra
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. TRV stöttar länsstyrelsen i deras arbete med att
bevaka utpekade riksintressen.
I översiktsplanen ska kommunen visa hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till
Trafikverkets utpekade riksintressen. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för
kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att
undvika att deras funktion påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte
påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.
De riksintresseanläggningar av riksintresse som är utpekade i Kungälvs kommun är
Bohusbanan (järnväg) samt E6 (motorväg).
Verksamhetens bedömning är att kommunen inte har några synpunkter på TRVs revidering av
Riksintressen kommunikation inom Kungälvs kommun. Dock bedömer förvaltningen att Väg
587 (Jordfallsbron / Kongahällavägen) bör anges som riksintresse. Bedömningen görs utifrån
de övergripande kriterierna för riksintresse som anges att ”Av särskilt intresse är länkar som
sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse inom transportsektorn eller
noder som är av betydelse för samverkan mellan trafikslagen”. TRV har klassat väg 587 i
nationell vägdatabas (NVDB) enligt följande; funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, dagliga resor och långväga resor, rekommenderad för farligt gods. Den
aktuella länken ligger utanför kommunen men påverkan Kungälvs kommun genom koppling
till E6.
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Juridisk bedömning
Vad är ett Riksintresse enligt lag MB 3 kap: 8 §
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för
anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Bakgrund
I januari 2020 mottog Trafikverket tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Statens energimyndighet och Tillväxtverket ett regeringsuppdrag att tillsammans med Boverket
som samordnande myndighet att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av
riksintresse. I november 2020 skickade Boverket in en gemensam delrapportering för
uppdraget till regeringen. Slutrapportering ska ske i september 2021.
Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för
kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier för vilka
anläggningar som bedöms vara av riksintresse. Efter sommaren 2021 bedömer Trafikverket att
ett uppdaterat utpekande kommer att kunna beslutas och publiceras.
För att Trafikverket ska kunna stötta Länsstyrelsen i deras arbete med att bevaka utpekade
riksintressen för kommunikationer är det viktigt att alla översiktsplaner, fördjupade eller
tematiska översiktsplaner och detaljplaner som kan påverka eller påverkas av riksintressena
skickas på samråd till Trafikverket liksom bygglov i de fall där trafikverket är sakägare. Det
gäller både befintliga anläggningar och områden för framtida anläggningar av riksintresse.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att kommunen inte har några synpunkter på TRVs revidering av
Riksintressen kommunikation inom Kungälvs kommun. Dock bedömer förvaltningen att Väg
587 (Jordfallsbron/Kongahällavägen) bör anges som riksintresse. Bedömningen görs utifrån
de övergripande kriterierna för riksintresse som anges att ”Av särskilt intresse är länkar som
sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse inom transportsektorn eller
noder som är av betydelse för samverkan mellan trafikslagen”. TRV har klassat väg 587 i
nationell vägdatabas (NVDB) enligt följande; funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, dagliga resor och långväga resor, rekommenderad för farligt gods. Den
aktuella länken ligger utanför kommunen men påverkan Kungälvs kommun genom koppling
till E6.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedöms inte relevant i denna remiss.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedöms inte relevant i denna remiss.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Bedöms inte relevant i denna remiss.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedöms inte relevant i denna remiss.

Ekonomisk bedömning
Bedöms inte relevant i denna remiss.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll lämnas som yttrande.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer
408-4738-2021.

För kännedom till:

Linda.andreasson@kungalv.se

Missiv
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Samhällsavdelningen
Johanna Stenberg
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se

Riksintresse kommunikationer Västra Götalands
län – insamlande av synpunkter på Trafikverkets
underlag
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att
samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter.
Vi önskar att kommunen samlat återkommer med eventuella synpunkter till oss på
Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 1 april.
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer
408-4738-2021.
Länsstyrelsen bifogar erhållet material från Trafikverket samt en länk till Trafikverkets sektorsbeskrivning av riksintresse kommunikationer som de tog beslut om i
september 2020 efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i remissförfrågan men kan behövas för förståelse.
Riksintressen - Trafikverket
Sektorsbeskrivning (trafikverket.se)

Informationsträffar
Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till 3 informationsträffar via Skype för diskussion
om synen på underlaget. Samma information kommer delges på de 3 träffarna.
Tisdag 9 mars kl 15-16 Anslut till Skype-mötet
Onsdag 17 mars kl 14-15 Anslut till Skype-mötet
Torsdag 25 mars kl 9.30-12 i samband med länsstyrelsens träff för ÖP handläggare
- Anslut till Skype-mötet
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Diarienummer
408-4738-2021

Länsstyrelsen syn på underlaget
Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan på
riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet, i
synnerhet bostadsbyggandet. Vi har ännu inte kunnat bedöma huruvida bifogat underlag bidrar till att minska frågorna kopplat till den kommunala planeringen eller
om underlaget är så tydligt som det bör vara för förutsägbarhet.
Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som vi kommer stå fast vid i vårt remissvar och som vi vill förmedla till kommunerna i samband med detta utskick.
1. Vi kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksintresse (vi har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas).
2. Vår utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor
ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets
sakintresse ska skyddas inom systemet.
3. Vi tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommunikation som vi avser att stå fast vid. Läs mer nedan.
Utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för både länsstyrelsen och kommunen. Vi är trygga med att motiv finns för redovisade utpekanden.
Det vi särskilt kommer titta på är om de åtgärder som redovisas som skydd för utpekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som är av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Det innebär att sådana åtgärder är förbjudna.

Sammanfattning ställningstagande
2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Här är
en sammanfattning av Länsstyrelse ställningstagande.
Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta
och inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i
kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivitet kopplat till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse
saknar stöd i hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.
Länsstyrelsen kan inte hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnyttjandet av en riksintressant väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transporter, vilka ökar belastningen på vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att utrymme för att bedöma och konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov finns inom andra delar av PBL och MB. Länsstyrelsen kan i sin rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelastningen på nationellt prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan
måste hanteras och beskrivas av kommunen
Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande:
Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför riksintressebestämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd av
prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller
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användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller
inte en influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafikverkets generella eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreciseringar.

Frågor och svar
Frågor på Trafikverkets underlag kan Länsstyrelsen inte svara på. Önskar någon
kommun att vi lyfter nån fråga till Trafikverket så hör av er till oss eller fråga Trafikverkets kontaktperson direkt. Delta gärna på något av våra informationstillfällen.
Länkar till informationsträffarna finns ovan. Önskas kallelse till informationsträffarna kontakta Johanna Stenberg. Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
Vi kommer nyttja inkomna remissvar i vår samlade bild av Västra Götalands syn
på underlagen från Trafikverket.
För enskilda synpunkter på ett särskilt riksintresseanspråk – nyttja gärna bifogad
tabell från Trafikverket.
Varje kommun bestämmer form för remissvar. Vi tillvaratar alla synpunkter. En
kommun kan välja att avstå från att svara. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer
att se till helheten i det samlade remissvaret.
Allmänna frågor och frågor om informationsträffar kan ställas till:
Johanna Stenberg, Samhällsavdelningen
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
010-224 46 12
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer
408-4738-2021.
Med vänlig hälsning
Moa Nord och Johanna Stenberg
Länsstyrelsen Västra Götaland

Sändlista remiss
Västra Götalands 49 kommuner
Riksintressesystemet är direkt kopplat till planering enligt Plan och Bygglagen
(PBL) varför sändlistan enbart går till de med ansvar för planering utifrån PBL i
vårt län, kommunerna.
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Samhällsavdelningen
Johanna Stenberg
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se

Riksintresse kommunikationer Västra Götalands
län – insamlande av synpunkter på Trafikverkets
underlag
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att
samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter.
Vi önskar att kommunen samlat återkommer med eventuella synpunkter till oss på
Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 1 april.
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer
408-4738-2021.
Länsstyrelsen bifogar erhållet material från Trafikverket samt en länk till Trafikverkets sektorsbeskrivning av riksintresse kommunikationer som de tog beslut om i
september 2020 efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i remissförfrågan men kan behövas för förståelse.
Riksintressen - Trafikverket
Sektorsbeskrivning (trafikverket.se)

Informationsträffar
Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till 3 informationsträffar via Skype för diskussion
om synen på underlaget. Samma information kommer delges på de 3 träffarna.
Tisdag 9 mars kl 15-16 Anslut till Skype-mötet
Onsdag 17 mars kl 14-15 Anslut till Skype-mötet
Torsdag 25 mars kl 9.30-12 i samband med länsstyrelsens träff för ÖP handläggare
- Anslut till Skype-mötet
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Länsstyrelsen syn på underlaget
Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan på
riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet, i
synnerhet bostadsbyggandet. Vi har ännu inte kunnat bedöma huruvida bifogat underlag bidrar till att minska frågorna kopplat till den kommunala planeringen eller
om underlaget är så tydligt som det bör vara för förutsägbarhet.
Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som vi kommer stå fast vid i vårt remissvar och som vi vill förmedla till kommunerna i samband med detta utskick.
1. Vi kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksintresse (vi har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas).
2. Vår utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor
ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets
sakintresse ska skyddas inom systemet.
3. Vi tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommunikation som vi avser att stå fast vid. Läs mer nedan.
Utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för både länsstyrelsen och kommunen. Vi är trygga med att motiv finns för redovisade utpekanden.
Det vi särskilt kommer titta på är om de åtgärder som redovisas som skydd för utpekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som är av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Det innebär att sådana åtgärder är förbjudna.

Sammanfattning ställningstagande
2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Här är
en sammanfattning av Länsstyrelse ställningstagande.
Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta
och inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i
kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivitet kopplat till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse
saknar stöd i hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.
Länsstyrelsen kan inte hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnyttjandet av en riksintressant väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transporter, vilka ökar belastningen på vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att utrymme för att bedöma och konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov finns inom andra delar av PBL och MB. Länsstyrelsen kan i sin rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelastningen på nationellt prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan
måste hanteras och beskrivas av kommunen
Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande:
Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför riksintressebestämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd av
prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller
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användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller
inte en influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafikverkets generella eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreciseringar.

Frågor och svar
Frågor på Trafikverkets underlag kan Länsstyrelsen inte svara på. Önskar någon
kommun att vi lyfter nån fråga till Trafikverket så hör av er till oss eller fråga Trafikverkets kontaktperson direkt. Delta gärna på något av våra informationstillfällen.
Länkar till informationsträffarna finns ovan. Önskas kallelse till informationsträffarna kontakta Johanna Stenberg. Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
Vi kommer nyttja inkomna remissvar i vår samlade bild av Västra Götalands syn
på underlagen från Trafikverket.
För enskilda synpunkter på ett särskilt riksintresseanspråk – nyttja gärna bifogad
tabell från Trafikverket.
Varje kommun bestämmer form för remissvar. Vi tillvaratar alla synpunkter. En
kommun kan välja att avstå från att svara. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer
att se till helheten i det samlade remissvaret.
Allmänna frågor och frågor om informationsträffar kan ställas till:
Johanna Stenberg, Samhällsavdelningen
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
010-224 46 12
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer
408-4738-2021.
Med vänlig hälsning
Moa Nord och Johanna Stenberg
Länsstyrelsen Västra Götaland

Sändlista remiss
Västra Götalands 49 kommuner
Riksintressesystemet är direkt kopplat till planering enligt Plan och Bygglagen
(PBL) varför sändlistan enbart går till de med ansvar för planering utifrån PBL i
vårt län, kommunerna.
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över
förändringar per län
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på
riksintresseanspråk innebär.

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är
en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt
nationellt, dessa redovisas här i stället för per län:


Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i
utpekandet av järnvägen.



Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn
pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens
funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag.



Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid
samtliga dessa har utgått.

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning
som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.
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Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats.

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion
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Dalarnas län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Mora godsbangård

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora
Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun
Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika
Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge
Väg 69 Falun-Rättvik
Väg 70 Mora-Idre

Järnväg
Insjön (kombiterminal)
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Anslutning till Insjöns kombiterminal

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion
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Gotlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Väg 140, Visby- Klintehamn
Väg 149, Visby – Visby flygplats
Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140

Sjöfart
Kappelshamn hamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
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Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län.
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Gävleborgs län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder
Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall
Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro
Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn
Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne
Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn

Sjöfart

TMALL 0423 PM 2.0

Söderhamns hamn, Sandarne
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Hallands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne
Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland
Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats

Järnväg

TMALL 0423 PM 2.0

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår
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Jämtlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Forsmo-Hoting

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län
Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län
Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län
Väg 321 Svenstavik-Mattmar
Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge
Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län

TMALL 0423 PM 2.0

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund
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Jönköpings län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik
Byarum-Tenhult, planerad anläggning
Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping
Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland
Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4)
Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland

TMALL 0423 PM 2.0

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats
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Kalmar län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Anslutning till Västervik hamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 23, Massamåla - Målilla
Väg 34, Ålem – Högsby
Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland
Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats

Järnväg
Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk
Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping

TMALL 0423 PM 2.0

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby
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Kronobergs län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Anslutning till Älmhult kombiterminal

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar
Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping
Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne

TMALL 0423 PM 2.0

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats
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Norrbottens län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård

Järnväg
Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå)
Inlandsbanan Gällivare-Storuman
Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA)
Luleå Notviken underhållsverkstad

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 94 Luleå-Arvidsjaur
Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten
Väg 97 Luleå-Jokkmokk
Väg 99 Haparanda-Pajala
Väg 395 Vittangi-Pajala
Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506
Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats

Luftfart

TMALL 0423 PM 2.0

Gällivare flygplats
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Skåne län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Skånebanan, Åstorp - Kattarp

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 11, Simrishamn - Malmö
Väg 13, Höör - Ystad
Väg 16, Dalby – Flädie
Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland
Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats
Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats
Väg 112, Åstorp – E6
Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg
Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats

Järnväg
Simrishamnsbanan
Sturupspendeln
Åhusbanan
Österlenbanan (Ystad-Simrishamn)
Östervärn-Brågarp

Luftfart
Kristianstad flygplats

Sjöfart

TMALL 0423 PM 2.0

Barsebäck hamn
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Stockholms län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222
E4.19 Sagoleden
E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron
E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron

Järnväg
Nynäsbanan, delen till Norviks hamn
Brodepån
Blackvreten

Sjöfart
Norviks hamn
Bergs Oljehamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa
Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen
Väg 263
Väg 269
Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda)
Väg 277, delen Lidingöbron
Väg 912

Järnväg
Saltsjöbanan
Värtabanan, från östra bangården och söderut

TMALL 0423 PM 2.0

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen
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Södermanlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan
Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen

Järnväg
Eskilstuna godsbangård

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro
Väg 53 Nyköping-Eskilstuna
Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats
Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20

Järnväg

TMALL 0423 PM 2.0

Folkesta-Nybybruk
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Uppsala län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län.

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 72 Uppsala-Heby
Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg
Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm
Väg 291 E4-Älvkarleby
Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats

Luftfart

TMALL 0423 PM 2.0

Uppsala (Ärna) flygplats
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Värmlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad
Nobelbanan Örebro - Kristinehamn
Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge)

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns
Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro
Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna

TMALL 0423 PM 2.0

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats
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Västerbottens län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92

Järnväg
Hällnäs-Storuman
Inlandsbanan Gällivare-Storuman

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea
Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå
Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats
Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå)

TMALL 0423 PM 2.0

Väg 1132 E45 Sorsele – E12
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Västernorrlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Väg
Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand
Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken
Anslutning till Örnsköldsviks hamn

Järnväg
Forsmo-Hoting

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg
Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län
Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län
Väg 90
Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län
Väg 331, E4-Graninge
Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs)
Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland
Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall)
Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats

TMALL 0423 PM 2.0

Anslutning till Kramfors flygplats
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Västmanlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Tillberga depå
Västerås kombiterminal
Västerås västra motorvagnsverkstad

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna
Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala
Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats
Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn
Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn

Luftfart

TMALL 0423 PM 2.0

Västerås flygplats
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Västra Götalands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Uppställning och depå vid Lärje
Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal

Sjöfart
Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg
Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 42 Borås –Trollhättan
Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26
Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan
Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping
Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund
Väg 155 Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet
Väg 158 Säröleden
Väg 164 Strömstad – Åmål
Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping
Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet
Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats
Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats
Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn
Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal

Järnväg
Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil

Luftfart
TMALL 0423 PM 2.0

Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Sjöfart
Vänersborgs hamn
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Örebro län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Sannahed rälsverkstad
Hallsberg Rala

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland
Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland
Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland
Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland
Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats

Järnväg

TMALL 0423 PM 2.0

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp)
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Östergötlands län
Tillkomna anläggningar av riksintresse
Järnväg
Boxholms depå

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse
Väg
Väg 34 Linköping-Motala
Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län
Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro
Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats

Järnväg
Bjärka Säby-Västervik
Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred

Luftfart
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Norrköpings flygplats
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Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Specifikt namn
Vägnummer

136 Färjestaden-Borgholm

136

137 Kalmar - Färjestaden
(Öland)

15 Karlshamn - Halmstad

15 Karlshamn - Halmstad

15 Karlshamn - Halmstad

15 Karlshamn - Halmstad

155 delen VädermotetYtterhamnsmotet

137

Väg 15 genom
Halland län

Väg 15 genom
Kronobergs län

Väg 15 genom
Skåne län

Väg 15 genom
Blekinge län

15

15

15

Län

Kalmar

Kalmar

Halland

Kronoberg

Skåne

Region

Syd

Syd

Syd, Väst

Syd, Väst

Syd, Väst

15

Blekinge

Syd, Väst

155

Västra Götaland Väst

Status

Generell funktionsbeskrivning

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt Ombyggnad till 2+1 väg på delen
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
Algutsrum–Idehultet, med ny
nationellt viktiga strukturer
sträckning öster om Algutsrum.

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer,
Rekommenderad färdväg för farligt gods
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse

Framtida utveckling

162 Lysekil-E6

162

Västra Götaland Väst

19 Ystad-Kristianstad-Tpl
Östanå (väg 23)

19

Skåne

Syd

Befintlig

21 Kristianstad Helsingborg

21

Skåne

Syd

Befintlig

226 Gullmarsplan Flemingsberg (Huddinge)

226

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Omledningslänk, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led
i storstad

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Omledningslänk, rekommenderad
färdväg för farligt gods, Led i storstad

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

229 Örbyleden

23 Lund - Växjö

23 Lund - Växjö

23 Målilla - Linköping

229

Väg 23 genom
Skåne län

Väg 23 genom
Kronobergs län

Väg 23 genom
Östergötland län

23

23

23

Stockholm

Skåne

Kronoberg

Östergötland

Stockholm

Syd

Syd

Syd, öst

På sträckan Bjärlöv-Broby planeras
mötesfri väg.

Klippan-Hylstofta planeras byggas
ut till mötesseparerad väg.

Huseby-Marklanda planeras
byggas ut till mötesseparerad väg
med beräknat färdigställande till
2022.

23 Målilla - Linköping

25
Halmstad–Växjö–Kalmar

25
Halmstad–Växjö–Kalmar

25
Halmstad–Växjö–Kalmar

25
Halmstad–Växjö–Kalmar

259 Tpl Fittja-Tpl Jordbro

Väg 23 genom
Kalmar län

Väg 25 genom
Halland län

Väg 25 genom
Jönköpings län

Väg 25 genom
Kronobergs län

Väg 25 genom
Kalmar län

23

25

25

25

25

259

Kalmar

Halland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Stockholm

Syd, öst

Syd, Väst

Syd, Väst

Syd, Väst

Syd, Väst

Stockholm

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt proriterat
vägnät för godstrafik, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga struktuer, Led i storstad

Utbyggnad planeras för sträckorna
Boasjön-Annerstad, Sjöatorp Alvesta Väst, Österleden i Växjö
med trafikplats Fagrabäck och
Hovmantorp-Bergdala.

26
Halmstad–Jönköping–Krist Väg 26 genom
inehamn
Hallands län

26
Väg 26 genom
Halmstad–Jönköping–Krist Västra Götalands
inehamn
län

26
Halmstad–Jönköping–Krist Väg 26 genom
inehamn
Värmlands län

26
Halmstad–Jönköping–Krist Väg 26 genom
inehamn
Jönköping län

265 Norrortsleden

26

26

26

26

265

Halland

Syd, Väst

Västra Götaland Syd, Väst

Värmland

Jönköping

Stockholm

Syd, Väst

Syd, Väst

Stockholm

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
priortierat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
priortierat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
priortierat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt Norrortsleden kommer att ansluta
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla till Förbifart Stockholm när den
nationellt viktiga strukturer, led i storstad
färdigställs.

Mullsjö-Slättäng och
Smålandsstenar-Gislaved planeras
för ombyggnad till
mötesseparerad väg. HedenstorpMånseryd planeras för 2+2 väg i ny
sträckning.

267 Rotebroleden

27 Borås-Ronneby

27 Borås-Ronneby

27 Borås-Ronneby

27 Borås-Ronneby

267

Väg 27 genom
Västra Götalands
län

Väg 27 genom
Blekinge län

Väg 27 genom
Kronobergs län

Väg 27 genom
Jönköpings län

27

27

27

27

Stockholm

Stockholm

Västra Götaland Syd, Väst

Blekinge

Kronoberg

Jönköping

Syd, Väst

Syd, Väst

Syd, Väst

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar Säljeryd-Växjö planeras byggas om
som binder samman anläggningar av riksintresse. till mötesseparerad väg.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse. En mötesfri väg planeras förbi Bor.

Backaryd-Hallabro planeras byggas
om till mötesseparerad väg i ny
sträckning. Förbifart Hallabro
byggs om i ny sträckning.

275 Tpl Hjulsta-Tpl
Tureberg, Akallalänken

Väg 28 genom
28 Karlskrona - Vägershult Blekinge län

Väg 28 genom
28 Karlskrona - Vägershult Kalmar län

Väg 28 genom
28 Karlskrona - Vägershult Kronobergs län

Väg 29 genom
29. Karlshamn-Djuramåla Blekinge län

275

28

28

28

29

Stockholm

Blekinge

Kalmar

Kronoberg

Blekinge

Stockholm

Syd

Syd

Syd

Syd

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Väg 29 genom
29. Karlshamn-Djuramåla Kronobergs län

31. Vägershult-Vetlanda

Väg 31 genom
Kronobergs län

29

31

Kronoberg

Kronoberg

Syd

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer.

31. Vägershult-Vetlanda

Väg 31 genom
Jönköpings län

31

Jönköping

Syd

Befintlig

32 Vetlanda - Mjölby E4

Väg 32 genom
Jönköpings län

32

Jönköping

Syd

Befintlig

32 Vetlanda-Mjölby E4

Väg 32 genom
Östergötlands län

32

Östergötland

Syd, Öst

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer.
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse, Väglänkar
som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga
strukturer
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

331/ 684

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Omledningslänk

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

331/684 (Sörberge Torsboda via Staveviken)

37 Växjö-Bockara

Väg 37 genom
Kalmar län

37

Kalmar

Syd

I Bockara planeras en förbifart.
Mellan Bockara och Oskarshamn
planeras ombyggnad till
mötesseparerad väg i ny
sträckning med anslutning till E22 i
trafikplats Oskarshamn Södra.

37 Växjö-Bockara

40 Göteborg–Västervik

40 Göteborg–Västervik

40 Göteborg–Västervik

41 Varberg-Borås

41 Varberg-Borås

Väg 37 genom
Kronobergs län

Väg 40 genom
Västra Götalands
län

Väg 40 genom
Jönköpings län

Väg 40 genom
Kalmar län

Väg 41 genom
Hallands län

Väg 41 genom
Västra Götalands
län

37

40

40

40

41

41

Kronoberg

Syd

Västra Götaland Syd, Väst

Jönköping

Kalmar

Halland

Syd, Väst

Syd

Väst

Västra Götaland Väst

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg farligt gods, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Led i storstad

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer.

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse.

Utbyggnad av ett nytt körfält
mellan Trafikplats LjungarumTrafikplats A6 pågår (klart hösten
2021). Ombyggnation av
Trafikplats Ljungarum planerad,
byggstart 2027. Mellan NässjöEksjö planeras mötesfri väg.

44 Trollhättan-Götene

44

44 Uddevalla-Trollhättan

44

47 Falköping-Vara

47 Jönköping Oskarshamn

47 Jönköping Oskarshamn

49 Skara-Skövde

47

Väg 47 genom
Kalmar län

Väg 47 genom
Jönköpings län

47

47

49

Västra Götaland Väst

Västra Götaland Väst

Västra Götaland Väst

Kalmar

Jönköping

Syd

Syd

Västra Götaland Väst

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

I Bockara planeras en förbifart.
Mellan Bockara och Oskarshamn
planeras ombyggnad till
mötesseparerad väg i ny
sträckning med anslutning till E22 i
trafikplats Oskarshamn Södra.

50
(Jönköping–)Mjölby–Borlä Väg 50 genom
nge(–Falun)
Dalarnas län

50
(Jönköping–)Mjölby–Borlä Väg 50 genom
nge(–Falun)
Östergötlands län

50
(Jönköping–)Mjölby–Borlä Väg 50 genom
nge(–Falun)
Örebro län

50

50

50

55 Katrineholm-Strängnäs- Väg 55 genom
Enköping - Uppsala
Södermanlands län 55

55 Katrineholm-Strängnäs- Väg 55 genom
Enköping - Uppsala
Uppsala län

56
Norrköping–Katrineholm– Väg 56 genom
Västerås–Gävle
Gävleborgs län

55

56

Dalarna

Östergötland

Örebro

Södermanland

Uppsala

Gävleborg

Mitt, Öst

Mitt, Öst

Mitt, Öst

Öst

Öst

Öst, Mitt

Befintlig

Genomfart Ludvika planeras att
byggas om i flera olika etapper för
Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat att öka säkerheten, ge bättre
vägnät för godstransporter, Funktionellt
möjlighet till arbetspendling och
prioriterat vägnät för långväga personresor,
förbättra näringslivets
Rekommenderad färdväg för farligt gods
godstransporter genom Ludvika.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Omledningslänk

Förbifart Flen byggs i ny sträckning
i syfte att förbättra framkomlighet
för genomfartstrafik och
förbättrad boendemiljö. Vägen
byggs om till 2+1 på vissa delar.

Befintlig

Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Omledningslänk

Förbifart Flen byggs i ny sträckning
i syfte att förbättra framkomlighet
för genomfartstrafik och
förbättrad boendemiljö.
Örsundsbro-Kvarnbolund och
Enköping–Litslena ska byggas om
till mötesfri väg 2+1.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods.

56
Norrköping–Katrineholm– Väg 56 gemom
Västerås–Gävle
Uppsala län

56
Norrköping–Katrineholm– Väg 56 gemom
Västerås–Gävle
Västmanlands län

56

56

56
Norrköping–Katrineholm– Väg 56 genom
Västerås–Gävle
Södermanlands län 56

56
Norrköping–Katrineholm– Väg 56 genom
Västerås–Gävle
Östergötlands län

61 Karlstad-Norges
landsgräns

61

678 väg 44 - E6 Tpl
Lerbomotet

70 Enköping-Mora

56

678

Väg 70 genom
Dalarna

70

Uppsala

Västmanland

Södermanland

Östergötland

Värmland

Öst, Mitt

Öst, Mitt

Öst, Mitt

Öst, Mitt

Väst

Västra Götaland Väst

Dalarna

Öst, Mitt

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Sala-Heby planeras byggas om till
Rekommenderad färdväg för farligt gods.
mötesfri landsväg.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar Sträckan Borlänge-Djurås planeras
som binder samman anläggningar av riksintresse att byggas om till mötesfri väg.

Sträckan Kvicksund–Västjädra
byggs om till mötesfri landsväg
(2021). Sala-Heby planeras byggas
om till mötesfri landsväg.

70 Enköping-Mora

70 Enköping-Mora

Väg 70 genom
Uppsala län

Väg 70 genom
Västmanlands län

75 Södra länken

70

70

75

86/622 Timmervägen
E14 (Bergsgatan)/
(från E14 till Birsta (E4))
622(Timmer-vägen) E14/ 86/ 622
90/332 (Veda-Gallsäter via
Klockestrand)
90/332

92 Umeå E12-E4

Anslutning till Oxelösunds
hamn
118
/Hamnleden/Lotsga
Anslutning till Åhus hamn tan

Uppsala

Västmanland

Öst, Mitt

Öst, Mitt

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Omledningslänk

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Omledningslänk

92
Västerbotten
Väg 53, Gamla
Oxelösundsvägen/
Styrmansgatan/To
rggatan
Södermanland

Skåne

Nord

Befintlig

Öst

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods.

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i
storstad

Anslutning till Bergs
oljehamn

222/Vikdalsvägen/S
könviksvägen

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Anslutning till Borlänge
kombiterminal

Hantverksgatan

Dalarna

Mitt

Befintlig

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Södermanland

Öst

Befintlig

154

Halland

Väst

Befintlig

Anslutning till Falköping
kombiterminal

184

Västra Götaland Väst

Befintlig

Anslutning till
Godsterminal Kiruna

870

Norrbotten

Nord

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Anslutning till Gävle hamn,
terminal Fredriksskans

Hamnleden
(583)/Bönavägen
(582)/Fredriksskan
svägen-terminal
Fredriksskans
Gävleborg

Mitt

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Anslutning till Bromma
flygplats

Anslutning till Eskilstuna
kombiterminal
Anslutning till Falkenbergs
hamn

Tpl Fredhäll Rinkeby (E18) till
Bromma Flygplats
E20 Folkesta
trafikplats/
Folkestaleden/
Torestavägen

279/275
Ulvsundavägen
Flygplatsinfarten

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Nationella stamvägnätet, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Anslutning till Gävle hamn,
terminal Granudden

Spängersleden
(76)/Söderbågen
/Österbågen/Korsn
äsvägen-terminal
Granudden
Gävleborg

Anslutning till Göteborg Landvetter flygplats
Anslutning till Hallsbergs
kombiterminal

Anslutning till Halmstad
hamn

Mitt

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

546

Västra Götaland Väst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

629
Laholmsvägen
E6/E20 tpl 43Hamnen i
Halmstad

Örebro

Öst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Halland

Väst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

288 Uppsala /292
Gimo

Anslutning till Hargshamn

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt
gods,

Uppsala

Öst

Befintlig

Kalmar
29/Vekerumsväge
Karlshamn hamn - n(K557)/Södra
Anslutning till Karlshamns (E22) Tpl Karlshamn Stillerydsvägen
hamn
väst
(K558)
Blekinge
Karlskrona hamn - Österleden
Anslutning till Karlskrona (E22) Tpl
(28)/Verkövägen
hamn
Angöringen
(5024)
Blekinge

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt
gods,

Väst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Öst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Anslutning till Kalmar
hamn

Anslutning till Karlstad
hamn
Anslutning till
Katrineholms
kombiterminal

Södra vägen i
Kalmar

236/
Landvärnsgatan/H
usbyggaregatan
Värmland
Österleden/Termina
lgatan

Södermanland

Anslutning till Kiruna
flygplats

Anslutning till Köpings
hamn

878

580 Vallby/250/
Nya Hamnvägen

Anslutning till Landskrona Österleden/Söderle
hamn
den/Varvsvägen
Anslutning till Lidköpings
hamn
44.4/2559
629, 583, 633
Anslutning till Ljusne(Industrivägen),
Orrskär hamn
Stabbvägen

Norrbotten

Nord

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer
vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, omledningslänk,
rekommenderad färdväg för farligt gods.

Västmanland

Öst

Befintlig

Skåne

Syd

Befintlig

Västra Götaland Väst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Gävleborg

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Mitt

Anslutning till Luleå
flygplats

968/616/580/580.
1
Norrbotten

Nord

Befintlig

Anslutning till Luleå hamn

97/595

Norrbotten

Nord

Befintlig

97

Norrbotten

Nord

Befintlig

839

Västra Götaland Väst

Befintlig

813

Skåne

Syd

Befintlig

E6.01,
Västkustvägen,
Spillepengsgatan,
Containergatan

Skåne

Syd

Befintlig

Östergötland

Öst

Befintlig

Anslutning till Luleå
kombiterminal
Anslutning till Lysekil
hamn
Anslutning till Malmö
flygplats
Anslutning till Malmö
hamn och Malmö
kombiterminal (Malmö
godsbangård)
Anslutning till Norrköping Braviksvägen/Hanh
hamn
olmsvägen

Vägar som binder binder samman anläggningar
av riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor
Vägar som binder samman anläggningar av
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt
gods,
Rekomenderad färdväg farligt gods, Vägar som
binder binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter.
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
långväga persontrafik,
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Gång- och cykelväg planeras
utmed väg 616. Det planeras även
för förbättrad anslutning mot E4
samt cirkulationsplats i
vägkorsningen 616/968.

Söderleden
(5537)/Sjötullsgata
n/Packaregatan
Östergötland

Anslutning till Norrköpings
hamn

Anslutning till Nynäshamn Stockholm(Norviks hamn)
Nynäshamn

73

Anslutning till Oskarshamn
hamn

Björngatan(5412)/
Norra strandgatan
(5418)
Kalmar

Anslutning till
Oskarshamns hamn

Södra kajen - (E22)
Tpl Oskarshamn
södra

Anslutning till
Otterbäckens hamn

Industrivägen-Norra
Hamnvägen-Södra
Hamnvägen

Anslutning till Piteå hamn
Anslutning till Ronneby
flygplats

Anslutning till Skellefteå
hamn

Stockholm

Åsavägen
(5412)/Gröndalsga
tan
Kalmar

Öst

Stockholm

Syd

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Väglänkar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Vägar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt
gods,

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt
gods,

505/506

Norrbotten

Nord

Befintlig

652/652.01

Blekinge

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter.
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Befintlig

Vägar som binder binder samman anläggningar
av riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods.

Västra Götaland Väst

372/827

Västerbotten

Nord

Befintlig

Korsningspunkten väg 505/506
planeras byggas om för att
förbättra funktionen för
godstransporter.

Anslutning till
Stenungsunds hamn

Västra Götaland Väst

Befintlig

Stockholm

Stockholm

Befintlig

222

Stockholm

Stockholm

Befintlig

176

Västra Götaland Väst

Befintlig

Västernorrland

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i
storstad
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i
storstad
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

170

Anslutning till Stockholms
hamnar, Frihamen och
Värtahamnen
Södra hamnvägen

Anslutning till Stockholms
hamnar,
Stadsgårdshamnen
Anslutning till Strömstads
hamn
Anslutning till Sundsvalls
hamn
Oljevägen

Anslutning till Södertälje
hamn
Anslutning till
Tunadalshamnen i
Sundsvall

Anslutning till Uddevalla
hamn

Anslutning till Umeå
kombiterminal

Mitt

Södertälje hamn Tpl Saltskog

Verkstadsvägen/Sv
alängsvägen/Herti
g Carls väg
Stockholm

Stockholm

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

615/ Johannedalsvägen

615

Mitt

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

701
(Kurverödsleden),
Bastionsgatan
Västra Götaland Väst

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

363

Västernorrland

Västerbotten

Nord

Anslutning till Wallhamn
Anslutning till Varbergs
hamn

Anslutning till Visby
flygplats

Västra Götaland Väst

Befintlig

801

Halland

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Stockholm

Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
persontrafik, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Syd

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

142/148/140

Anslutning till Västervik
hamn

Årstabergsvägen/Up
plagsvägen/Transpo
rtvägen

Anslutning till Älmhults
Terminalgatan/Södr
kombiterminal
a Ringvägen
Anslutning till
Örnsköldsviks hamn
923, 925
Anslutning till Östersunds
flygplats
615/614/609

E10 Töre–Riksgränsen

Gotland

22.8/Östersjöväge
n/Lucernavägen
Kalmar
Surahammarsväge
n/Johannisbergsvä
gen
537/Kraftvärmegat
an
Västmanland

Anslutning till Västerås
hamn

Anslutning till Årsta
kombiteminal

160, 169

10

Väst

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Rekommenderad färdväg för
farligt gods.
Nationellt viktiga strukturer, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
rekommenderad färdväg för farligt gods,
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer, Led i storstad

Öst

Befintlig

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Kronoberg

Syd

Befintlig

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Jämtland

Mitt

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Norrbotten

Nord

Sträckorna
Avvakko–Lappeasuando och
Morjärv–Västra Svartbyn planeras
byggas om till mötesfri väg. För att
öka framkomligheten och
trafiksäkerheten byggs en väg
öster om befintlig väg E10/E45
Muorjevaarabackarna.

E12 Holmsund riksgränsen Sverige–Norge

12

E14 Sundsvall–Riksgränsen E14 genom
Norge–Sverige
Västernorrlands län 14

E14 Sundsvall–Riksgränsen E14 genom
Norge–Sverige
Jämtlands län

E16 Riksgränsen
Norge–Sverige till Gävle

E16 Riksgränsen
Norge–Sverige till Gävle

E16 Riksgränsen
Norge–Sverige till Gävle

14

E16 genom Dalarnas
län
16

E16 genom
Gävleborgs län

E16 genom
Värmlands län

16

16

Västerbotten

Västernorrland

Jämtland

Dalarna

Gävleborg

Värmland

Nord

Mitt

Mitt

Väst, Mitt

Väst, Mitt

Väst, Mitt

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
Det planeras för förbifart E14/E45
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
öster om Brunflo och åtgärder
samman anläggningar av riksintresse
längs E14 genom Brunflo.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg farligt gods, Vägar som
binder samman anläggningar av riksintresse

Planering pågår för mittseparering
sträckorna Borlänge-Djurås och
Ängelsfor-Hofors, samt
mittseparering/ny sträckning
Hofors-Tegelbruket.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse

Planering pågår för mittseparering
delen Ängelsfor-Hofors, samt
mittseparering/ny sträckning
Hofors-Tegelbruket.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse.

Lokalisering av ny sträckning av
E14 genom Sundsvall utreds på
grund av problem med höga halter
av partiklar, höga bullernivåer mm
i centrala Sundsvall.

E18 riksgränsen
Norge–Sverige via Örebro
och Stockholm till
E18 genom
Kapellskär
Stockholms län

18

E18 riksgränsen
Norge–Sverige via Örebro
och Stockholm till
E18 genom Uppsala
Kapellskär
län
18

E18 riksgränsen
Norge–Sverige via Örebro
och Stockholm till
E18 genom
Kapellskär
Västmanlands län

18

E18 riksgränsen
Norge–Sverige via Örebro
och Stockholm till
E18 genom Örebro
Kapellskär
län
18

Stockholm

Uppsala

Väst, Öst,
Stockholm

Väst, Öst,
Stockholm

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Västmanland

Väst, Öst,
Stockholm

Befintlig

Örebro

Väst, Öst,
Stockholm

Befintlig

E18 riksgränsen
Norge–Sverige via Örebro
och Stockholm till
E18 genom
Kapellskär
Värmlands län

18

Värmland

Väst, Öst,
Stockholm

Befintlig

E18.20 Roslagsvägen

18.20

Stockholm

Stockholm

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods.
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods.
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse
TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Omledningslänk,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för

Utökning av antalet körfält till 3+4
körfält (2+2 körfält idag) från
trafikplats Jakobsberg
till trafikplats Hjulsta.

Mellan Köping och Västjädra
planeras det att byggas ut till
motorväg för att förbättra
framkomligheten och
trafiksäkerheten. Start tidigast
2022.

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom
–Stockholm
Stockholms län

Stockholm

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom
–Stockholm
Södermanlands län 20

Södermanland

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom
–Stockholm
Västmanlands län

Västmanland

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

Örebro

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

20

20

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom Örebro
–Stockholm
län
20

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom Västra
–Stockholm
Götalands län

20

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom Halland
–Stockholm
län
20

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Syd, Väst, Öst,
Västra Götaland Stockholm
Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse.

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor. Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Halland

Det planeras för att bygga ut E4
och E20 mellan trafikplats
Moraberg och trafikplats Saltskog
från två till tre körfält i vardera
riktningen.

E20 genom Västra Götaland byggs
ut till motorväg, motortrafikled
eller mötesfri landsväg med
mitträcke för ökad trafiksäkerhet
och framkomlighet. Arbetet
genomförs i etapper fram till 2025.

E20 ÖresundsbronMalmö–Göteborg–Örebro E20 genom Skåne
–Stockholm
län

E20.8 från tpl Saltskog V
till Mälarbron.

E20.9 från tpl Vasa till
Mälarbron.

E22
Malmö–Kalmar–Norrköpin E22 genom
g
Östergötlands län

E22
Trelleborg–Kalmar–Norrkö E22 genom Skåne
ping
län

20

20.8

20.9

22

22

Skåne

Stockholm

Stockholm

Östergötland

Skåne

Syd, Väst, Öst,
Stockholm
Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse

Stockholm

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg farligt gods

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Stockholm

Syd,Öst

Syd,Öst

Sträckan Fjälkinge–Gualöv
planeras byggas ut till en 21,5
meter bred motorväg för att öka
säkerheten och framkomligheten
på sträckan.

E22
Trelleborg–Kalmar–Norrkö E22 genom Blekinge
ping
län
22

E22
Trelleborg–Kalmar–Norrkö E22 genom Kalmar
ping
län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Västerbottens län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Norrbottens län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Gävleborgs län

22

4

4

4

Blekinge

Kalmar

Västerbotten

Norrbotten

Gävleborg

Syd,Öst

Syd,Öst

Syd, Öst,
Stockholm,
Mitt, Nord

Syd, Öst,
Stockholm,
Mitt, Nord

Syd, Öst,
Stockholm,
Mitt, Nord

Sträckan mellan trafikplats
Ronneby Öst - Nättraby planeras
byggas om till motorväg. Lösen Jämjö planeras byggas om till
mötesfri väg. Ombyggnad planeras
av trafikplats Ronneby Väst.

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga persontrafik, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Befintlig

På sträckan GladhammarVerkebäck planeras mötesfri väg
2+1. Mellan Nygård-Gladgammar
planeras mötefri väg med
TEN-T övergripande nät, Nationella
mitträcke. Det planeras även för
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för ny väg förbi Bergkvara och
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät ombyggnad genom Mönsterås.
för långväga personresor, Rekommenderad
Genom att bygga om ökar vi
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
trafiksäkerheten och
samman anläggningar av riksintresse, V
framkomligheten på E22.

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät För att öka trafiksäkerheten och
för långväga personresor, Rekommenderad
framkomligheten planeras delar av
färdväg för farligt gods
E4 att byggas om till mötesfri väg

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Led i storstad

E4 genom Västerbotten ska byggas
om till möttseparared väg 2+1 för
att förbättra framkomligheten och
kapaciteten.

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Västernorrlands län 4

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Stockholms län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom Uppsala
ävle–Sundsvall–Haparanda län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Östergötlands län

4

4

4

Västernorrland

Stockholm

Uppsala

Östergötland

Syd, Öst,
Stockholm,
Mitt, Nord

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Förbifart Härnösand planeras för
förbättrad framkomlighet för
genomfartstrafik och minskade
miljöstörningar i befintlig
genomfart

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

Sträckan Arlanda-Glädjen planeras
byggas ut till tre körfält i vardera
riktning (byggstart 2025). Mellan
trafikplatserna Rotebro och
Häggvik norr om Stockholm ska
antalet körfält utökas från tre till
TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar fyra i vardera riktning. Det
som binder samman anläggningar av riksintresse, planeras även för att bygga ut E4
Funktionellt prioriterat vägnät för
och E20 mellan trafikplats
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät Moraberg och trafikplats Saltskog
för långväga personresor, Rekommenderad
från två till tre körfält i vardera
färdväg för farligt gods, Led i storstad
riktningen.

Syd, Öst,
Stockholm,
Mitt, Nord

Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Led i storstad

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Södermanlands län 4

E4
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparanda E4 genom Skåne län 4

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Kronobergs län

E4
Helsingborg–Stockholm–G E4 genom
ävle–Sundsvall–Haparanda Jönköpings län

E4.19 Sagoleden

4

4

4.19

Södermanland

Skåne

Kronoberg

Jönköping

Stockholm

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Led i storstad

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods

Syd,Öst,Stock
holm,
Mitt,Nord
Befintlig

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods,

Stockholm

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Befintlig

Byggnation av additionskörfält vid
Trafikplats Ljungarum Trafikplats
A6 pågår. Ombyggnation av
Trafikplats Ljungarum planerad,
byggstart 2027.

E4.25 Klarastrandsleden
/Söderleden

E4.26 Haga S-Norrtull

E4.65 Arlandaleden

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom
Karesuando
Norrbottens län

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom
Karesuando
Gävleborgs län

4.25

4.26

4.65

45

45

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Norrbotten

Gävleborg

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Väst, Mitt,
Nord

Väst, Mitt,
Nord

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer,

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom
Karesuando
Västerbottens län

45

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom Dalarnas
Karesuando
län
45

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom
Karesuando
Jämtlands län

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom Västra
Karesuando
Götalands län

45

45

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Väst, Mitt,
Nord,
Västra Götaland Värmlands län Befintlig

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Västerbotten

Dalarna

Jämtland

Väst, Mitt,
Nord

Väst, Mitt,
Nord

Väst, Mitt,
Nord

Planerad omdragning av E45 förbi
Sveg, sträckan Rengsjön-Älvros för
att öka trafiksäkerheten. Planer
finns för förbifart E14/E45 öster
om Brunflo och åtgärder längs E14
genom Brunflo.

E45
Göteborg–Trollhättan–Gru
ms–Mora–Östersund–Stor
uman–GällivareE45 genom
Karesuando
Värmlands län

E45.01 -Oskarsleden

E6 (Trelleborg-GöteborgSvinesund)

45

45.01

E6 genom Skåne

E6 Trelleborg
hamn–Göteborg–Svinesun E6 genom Västra
d
Götalands län

6

6

E6 Trelleborg
hamn–Göteborg–Svinesun E6 genom Hallands
d
län
6

Värmland

Väst, Mitt,
Nord Västra
Götalands län Befintlig

Västra Götaland Väst

Skåne

Syd, Väst

Västra Götaland Syd,Väst

Halland

Syd,Väst

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla Säffle–Valnäs planeras byggas om
nationellt viktiga strukturer
till mötesfri landsväg.

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse
TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, Rekommenderad
färdväg för farligt gods, Vägar som binder
samman anläggningar av riksintresse, Led i
storstad

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, långväga - och dagliga
personresor samt kollektivtrafik.
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Väg
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, lånväga och dagliga
personresor samt kollektivtrafik.
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Väg
som binder samman anläggningar av riksintresse.

Befintlig

Nytt norrgående körfält planeras
mellan Trafikplats Vellinge Ntrafikplats Petersborg. Extra
körfält i båda riktningarna planeras
mellan trafikplats Lommatrafikplats Alnarp.

E6.20 SöderledenVästerledenÄlvsborgsbron Hisingsleden-Norrleden

6.20

Västra Götaland Väst

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Led i storstad

E6.21 Lundbyleden inkl.
Partihallsförbindelsen
(inkl.Marieholmstunneln)

6.21

Västra Götaland Väst

Befintlig

E65 Malmö–Ystad hamn

65

Skåne

Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar
som binder samman anläggningar av riksintresse,
Led i storstad
TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt
gods

Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till
att upprätthålla natione

Visby-Klintehamn

140

Gotland

Syd

Stockholm

Ombyggnad planeras av flera
trafikplatser längs med
Lundbyleden.

Motorväg planeras mellan SvedalaBörringe.

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Specifikt namn
Vägnummer

40 förbi Eksjö

50 Nykyrka-Brattebo
backe

40

Nykyrka-Brattebo
backe

55, Dunker-Björndammen

55

55, förbi Flen

55

56 Hedesunda-Gävle

Bengtsaleden

50

56

E22 till Verkövägen

Län

Jönköping

Östergötland,
Örebro

Södermanland

Södermanland

Gävleborg

Blekinge

Region

Syd

Öst

Öst

Öst,
Stockholm

Mitt

Syd

Status

Generell funktionsbeskrivning

Planerad

Funktionellt proriterat vägnät för
godstrafik, Funktionellt prioriterat vägnät
för långväga personresor, rekommenderad
färdväg för farligt gods, Väglänkar som
Ny sträckning i syfte att öka
bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga framkomligheten och förbättra
strukturer.
trafiksäkerheten

Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods

Ombyggnad till mötesfri väg i delvis
ny sträckning i syfte att öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

Planerad

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods,
Omledningslänk

Ombyggnad till 2+1 väg i ny
sträckning i syfte att öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

Planerad

Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods,
Omledningslänk

Ombyggnad i ny sträckning i syfte
att öka framkomligheten och
förbättra trafiksäkerheten.

Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods

Ombyggnad i ny sträckning som
mötesfri väg i syfte att öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

Väg som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Ny anslutning mellan E22 och
Verkövägen öster om Karlskrona för
ökad framkomlighet till Karlskrona
hamn.

Framtida

Åtgärdsbeskrivning

E22 förbi Söderköping

E22 Lösen-Jämjö

E22 VerkebäckGladhammar

E22 förbi Bergkvara

22

22

22

22

Östergötland

Blekinge

Kalmar

Kalmar

Öst

Syd

Syd

Syd

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods.

Ombyggnad i ny sträckning som
mötesfri väg i syfte att öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Väglänkar
som bidrar till

Ny sträckning och utbyggnad till
motortrafikled i syfte att öka
framkomligheten och minska
trafikmängden genom Jämjö

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Väglänkar
som bidrar till att upprätthålla nationellt
viktiga strukturer

Ombyggnad till mötesfri väg 2+1
mellan Gladhammar och Verkebäck
för ökad framkomlighet och
förbättrad trafiksäkerhet

Framtida

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionsellt
prioriterat vägnät för långväga
persontrafik, Rekommenderad färdväg för
farligt gods

Ny sträckning förbi Bergkvara i syfte
att korta restide, öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

E4 förbi Skellefteå

E4 Förbifart Örnsköldsvik

E4 Kongberget-Gnarp

E45 Rengsjön-Älvros

E4/Östra leden

E4

E4

E45

Norrbotten

Västernorrland

Gävleborg

Jämtland

Nord

Mitt

Mitt

Mitt

Planerad

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för Ombyggnad i ny sträckning öster om
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
befintlig väg i syfte att öka
upprätthålla nationellt viktiga strukturer
framkomligheten.

Planerad

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Planerad

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för Ny sträckning och utbyggnad av E4
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
till 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet
upprätthålla nationellt viktiga strukturer
och framkomlighet.

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Ombyggnad i ny sträckning väster
om befintlig väg i syfte att minska
buller i Örnsköldsvik och förbättra
framkomligheten.

Ny sträckning av E45 mellan
Rengsjön och Älvros för ökad
trafiksäkerhet och framkomlighet.

E45 Vattnäs-Trunna

E45

E65 Svedala-Börringe

HH-förbindelse

Förbifart Stockholm

65

HelsingborgHelsingör

E4

Dalarna

Mitt

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Ombyggnad av E45 mellan Vattnäs
och Trunna för ökad trafiksäkerhet
och framkomlighet.

Skåne

Syd

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods

Skåne

Syd

Framtida

Väg som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad till motorväg samt
mötesfri landsväg 2+2 för ökad
framkomlighet och förbättrad
trafiksäkerhet
Ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör (DK) för
väg- och järnvägstrafik. Minskar
restiden.

Planerad

TEN-T Stomnät, Nationella stamvägnätet,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer,
Led i storstad

Ny sträckning av E4 väster om
Stockholm. Syftar till att förbättra
framkomligheten och
tillgängligheten.

Stockholm

Stockholm

Tvärförbindelse Södertörn

Umeåprojektet, Västra
länken

E4

E4/E12

Östlig förbindelse

E20 Götene-Mariestad

Stockholm

Västerbotten

Stockholm

E20

Stockholm

Nord

Stockholm

Västra Götaland Väst

Planerad

TEN-T Övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse,
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
Ny väg i södra Stockholm i östupprätthålla nationellt viktiga strukturer, västlig riktning. Syftar till förbättrad
Led i storstad
trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Planerad

Nationella stamvägnätet, Vägar som
binder samman anläggningar av
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät
för godstransporter, Funktionellt
prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ny sträckning av E12 genom Umeå i
syfte till att förbättra
framkomligheten och förbättra
luftkvalitet.

Framtida

Vägar som binder samman anläggningar av
godstransporter, väglänkar som bidrar till
att upprätthålla nationellt viktiga
strukturer

Ny väg genom östra Stockholm i
nord-sydlig riktning. Syftar till att
förbättra framkomligheten och
tillgängligheten.

Planerad

TEN-T stomnät, Nationella stamvägnätet,
Funktionellt prioriterat vägnät för
godstransporter, Funktionellt prioriterat
vägnät för långväga personresor,
Rekommenderad färdväg för farligt gods,
Vägar som binder samman anläggningar av
riksintresse.

Ombyggnad i ny sträckning som
motortafikled i syfte att öka
framkomligheten och förbättra
trafiksäkerheten.

E18 Tpl Hjulsta

E18

Stockholm

Stockholm

Planerad

TEN-T övergripande nät, Nationella
stamvägnätet, Vägar som binder samman
anläggningar av riksintresse, Funktionellt
prioriterat vägnät för godstransporter,
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
personresor, Rekommenderad färdväg för
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad av trafikplats Hjulsta för
att anpassa till Förbifart Stockholm.
Ny avfartsramp samt korsande
ramper och broar.

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn

Specifikt namn
Gävle gods- och
rangerbangårdFrediksskans

Anslutning till Gävle hamn

Län

Region

Status

Gävleborg

Mitt

Befintlig

Helsingborgs
godsbangårdHelsingborgs hamn
Anslutning till
Helsingborgs hamn

Skåne

Syd

Befintlig

Triangelspår
Blekinge kustbanaAnslutning till Karlshamns Stilleryd
hamn

Blekinge

Syd

Befintlig

Anslutning till Karlskrona
hamn

Verköbanan

ÄlvsbynAnslutning till Piteå Hamn Haraholmen

Anslutning till Stockholms
hamn (Värtan, Frihamnen) Tomteboda-Värtan

Generell funktionsbeskrivning
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Blekinge

Syd

Befintlig

Norrbotten

Nord

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse

Stockholm

Stockholm

Framtida utveckling
Planering för delvis ny dragning
pågår som kommer att förstärka
funktionaliteten i framtiden.

Tunadal-Ådalsbanan

Anslutning till Sundsvall
hamn

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Gävleborg

Mitt

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Västerbotten

Nord

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik

Åänge-Ljusne
(Orrskär)
Anslutning till
Söderhamns hamn

Planering och ombyggnad pågår för
att med godståg nå Sundsvalls
hamn på ett effektivare sätt.
Planeras vara i bruk 2023.

Umeå-Hillskär
Anslutning till Umeå
Hamn
Skavstaby-ArlandaMyrbacken

Arlandabanan

Bergslagsbanan

Bergslagsbanan

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Frövi-Gävle

Örebro,
Västmanland,
Gävleborg

Mitt, Öst

Befintlig

Kil-Ställdalen

Örebro,
Värmland

Öst, Väst

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse,
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse,

Utbyggnad av det befintliga
dubbelspåret till fyra spår planeras
på sträckan mellan Skavstaby och
Arlanda nedre.

Frövi bandgård byggs om för bättre
tågdrift.

Bergslagspendeln

Blekinge kustbana

Ludvika-Kolbäck

Kristianstad CKarlskrona
GöteborgStenungsundUddevallaMunkedal

Bohusbanan

Botniabanan

VästeraspbyGimonäs

Dalarna,
Västmanland

Mitt, Öst

Befintlig

Skåne, Blekinge Syd

Befintlig

Västra Götaland Väst

Befintlig

Västernorrland,
Västerbotten
Mitt, Nord

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
Ny mötesstation mellan Karlshamn
godstrafik, Järnväg som
och Bräkne-Hoby planeras.
trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Det pågår byggnation av ny
TEN-T stomnät, Järnväg som
industrispårsanslutning med
trafikeras av godstrafik, Järnväg terminal i Rundvik.
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse,
Järnväg som bidrar till att
upprätthålla ationellt viktiga
strukturer
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järväg som trafikeras
av långväga persontrafik

Citybanan

Citybanan

Dalabanan
Forsmo-Hoting

Stockholm

Uppsala,
Uppsala Norra- Sala- Västmanland,
Mora
Dalarna
Öst, Mitt
Västernorrland,
Forsmo-Hoting
Jämtland
Mitt
Kil-Torsby

Fryksdalsbanan

Godsstråket genom
Bergslagen

Stockholm

Värmland

Väst

Befintlig

Befintlig

Östergötland,
Örebro, Dalarna Öst, Mitt

Befintlig

Godsstråket genom Skåne Arlöv-Ängelholm

Skåne

Syd

Befintlig

Godsstråket genom Skåne Malmö-Trelleborg

Skåne

Syd

Befintlig

Storvik-Mjölby

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse

Planering pågår för att förstärka
funktionaliteten mellan Uppsala Mora genom förlängda och nya
mötesspår.

Sträckan Hallsberg -Degerön byggs
ut med dubbelspår etappvis. Hela
sträckan beräknas vara färdigbyggd
2029.

Hamnbanan med Kville
bangård Göteborg

Marieholm Skandiahamnen
med Kville bangård Västra Götaland Väst

Haparandabanan

Haparanda-Boden

Hargshamnsbanan

Örbyhus-Hallstavik
Hällnäs-Storuman

Hällnäs-Storuman
Inlandsbanan

Jönköpingsbanan

Norrbotten

Nord

Befintlig

Uppsala,
Stockholm

Öst,
Stockholm

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Nord

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Omledningsbana

Nord

Befintlig

Omledningsbana

Västerbotten
Gällivare-Storuman Västerbotten,
Norrbotten

Jönköping-Nässjö

Befintlig

TEN-T övergripande, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse

Jönköping

Syd

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse

Utbyggnadsåtgärder för ökad
kapacitet på Hamnbanan EriksbergPölsebo pågår med
dubbelspårsutbyggnad. Arbetet
planeras vara klart 2024.
Den finska regeringen har beslutat
att elektrifiera järnvägen från
Laurila till Haparanda och utredning
där både Väylä och Trafikverket
deltar pågår.

Det finns järnvägsplan framtagen
för elektrifiering på sträckan HällnäsLycksele.

Pågående arbete att införa samtidig
infart och hastighetshöjning.
Planeras för
plattformsförlängningar för att
kunna trafikera med längre
persontåg. Det planeras även för
mötesstation mellan Huskvarna och
Tenhult i samband med utbyggnad
av Byarum-Tenhult.

Nord

Befintlig

Kardonbanan

Kalix-Karlsborgsbruk Norrbotten
Åby-Händelö
Östergötland

Öst

Befintlig

Kilafors-Söderhamn

Kilafors-Söderhamn Gävleborg

Mitt

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse

Jönköpingsbanan
Kalix-Kalixborg

Jönköping,
Falköping-Jönköping Västra Götaland Syd, Väst

Kinnekullebanan

Gårdsjö-Mariestad

Kristinehamn-Nykroppa,
Daglösen-Filipstad

KristinehamnNykroppa, DaglösenFilipstad
Värmland

Kust till kustbanan

EmmabodaKarlskrona

Västra Götaland Väst

Väst

Kalmar, Blekinge Syd

Befintlig

Pågående arbete att införa samtidig
infart och hastighetshöjning för att
öka kapaciteten. Planeras för
plattformsförlängningar för att
kunna trafikera med längre
persontåg.

Kust till kustbanan
Malmbanan

Göteborg-Kalmar
GällivareKoskullskulle

Malmbanan

Svappavaara-Råtsi

Kalmar,
Kronoberg,
Jönköping,
Västra Götaland Väst, Syd

Befintlig

Norrbotten

Nord

Befintlig

Norrbotten

Nord

Befintlig

Malmbanan

Riksgränsen-Boden Norrbotten

Nord

Befintlig

Marieholmsbanan

Eslöv-Teckomatorp Skåne

Syd

Befintlig

Markarydsbanan
Mellansel-Örnsköldsvik

EldsbergaHässleholm
MellanselÖrnsköldsvik

Skåne,
Kronoberg,
Halland

Syd, Väst

Befintlig

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Omledningsbana
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana
Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Triangelspår planeras vid Alvesta.
En åtgärdsvalsstudie med fokus på
kapacitet, robusthet och punktlighet
är genomförd TRV 2019/16039.
Studien rekommenderar åtgärder
för ökad kapacitet på banan genom
utbyggnad av mötesspår och
partiellt dubbelspår på någon
delsträcka.

Planering pågår för ny
järnvägsstation i Kiruna.

Mittbanan

Mittbanan

Månsarp till Jönköpings
godsterminal i Torsvik

Ånge-Sundsvall

Bräcke-Riksgräns
Norge

Månsarp - Torsvik
Månsarp-Vaggeryd

Månsarp-Vaggeryd

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Jämtland

Mitt

Befintlig

Jönköping

Syd

Befintlig

Jönköping

Syd

Befintlig

Stockholm,
Öst

Befintlig

Öst

Befintlig

Mälarbanan

Stockholm,
(Stockholm)Uppsala,
Sundbyberg-Hovsta- Västmanland,
(Örebro)
Örebro

Mälarbanan

Jädersbruk-Frövi

Örebro,
Västmanland

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse
TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
Planering pågår för ersättningsbana
godstrafik, Järnväg som binder
Byarum - Tenhult.
samman anläggningar av
riksintresse
Planering pågår för ersättningsbana
Byarum - Tenhult som ersätter
persontrafiken på denna sträcka.
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som trafikeras av
Banan byggs ut till fyrsspårssystem
godstrafik, Järnväg som
mellan Tomteboda-Kallhäll
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Norge/Vänerbanan

Norge/Vänerbanan

Norra Stambanan

Norra Stambanan

Norra Stambanan

Skälebol-Kil

Göteborg-Kornsjö
(Oslo)

Ånge-Kilafors

Ånge-Bräcke

Kilafors-Ockelbo

Västra Götaland,
Värmland
Väst

Västra Götaland Väst

Västernorrland,
Gävleborg
Mitt

Västernorrland,
Jämtland
Mitt

Gävleborg

Mitt

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Norra Stambanan

Ockelbo-Gävle

Gävleborg

Mitt

Befintlig

Norra Stambanan

Storvik-Ockelbo
Älvsjö-Nynäshamn

Gävleborg

Mitt

Befintlig

Stockholm

Nynäsbanan

Nynäsbanan-Norvik

Nynäsbanan-Norvik Stockholm

Nässjö-Halmstad

Nässjö-Halmstad
Nässjö-Hultsfred

Nässjö-Hultsfred
Nässjö-Vetlanda
Nässjö-Åseda

Jönköping,
Halland
Jönköping,
Kalmar
Jönköping,
Kronoberg

Stockholm

Befintlig

Stockholm

Befintlig

Syd, Väst

Befintlig

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik
TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av godstrafik,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Utbyggnad till dubbelspår till
Nynäsgård

Utbyggnad till dubbelspår till
Nynäsgård

Elektrifiering av sträckan Nässjö Eksjö planeras

Ostkustbanan

(Stockholm)Ulriksdal-Sundsvall
Stockholm ÖTäby/Arninge

Roslagsbanan
Rååbanan

HelsingborgTeckomatorp
Sala-Oxelösund

Sala-Oxelösund

Skelleftebanan

BastuträskRönnskärsverken
KristianstadHässlehom

Skånebanan

Skånebanan

HässleholmHelsingborg

Stockholm,
Uppsala,
Gävleborg,
Västernorrland

Mitt, Öst,
Stockholm

Befintlig

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Skåne

Syd

Befintlig

Västmanland,
Södermanland

Öst

Befintlig

Norrbotten

Nord

Befintlig

Skåne

Syd

Befintlig

Skåne

Syd

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer
Järnväg som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga
strukturer
Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Två ytterligare spår ska byggas ut
från Uppsala till länsgräns
Uppsala/Stockholms län
(Myrbacken).

Roslagsbanan byggs ut med extra
spår på delar av sträckan.
Roslagsbanan förlängs till
Stockholm Central.

Planerade åtgärder: Förlängda
mötesspår i Attarp och Klippan, nytt
mötesspår i Åstorp och
hastighetshöjning till 160 km/tim.

Skånebanan

Stambanan genom Övre
Norrland

Stambanan genom Övre
Norrland

Stambanan genom Övre
Norrland

Stockolms närområde
Stångådalsbanan
Stångådalsbanan

Åstorp - Kattarp

Boden-Bräcke

Luleå-Boden

Vännäs-Umeå

Skåne

Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland

Norrbotten

Västerbotten

Älvsjö-Stockholm CSundbyberg/Solna Stockholm
Blomstermåla Berga
Kalmar
Hultsfred-BergaOskarshamn
Kalmar

Syd

Befintlig

Omledningsbana

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som
trafikeras av godstrafik,
Omledningsbana, Station utmed
järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse

Stockholm

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse,
Nationellt viktiga strukturer

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Nord

Nord

Nord

Omledningsbana
Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Utbyggnadsplaner för Stockholm C
finns i syfte att öka kapaciteten.
Samtidigt planeras det för en
överdäckning av Stockholm Central
samt av spåren norr om Centralen
fram till Karlberg.

Stångådalsbanan

KalmarBlomstermålaMönsterås

Kalmar

Syd

Befintlig

Svealandsbanan

SödertäljeEskilstuna

Stockholm,
Södermanland

Stockholm,
Öst

Befintlig

Eskilstuna-Valskog

Södermanland,
Västmanland

Öst

Befintlig

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Anslutning til
anläggning av riksintresse,
Omledningsbana

Stockholm

Stockholm

Befintlig

Omledningsbana

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse

Svealandsbanan

Södertälje C -Järna

Södertälje C-Järna
Södertälje HSödertälje H-Flemingsberg Flemingsberg

Södra Stambanan

Södra stambanan

Skåne,
Kronoberg,
Jönköping,
Östergötland,
Malmö-Katrineholm Södermanland

Norrköping-Järna

Östergötland,
Södermanland,
Stockholm

Syd, Öst

Öst,
Stockholm

Mötesspår planeras i Rockneby för
bättre kapacitet för såväl gods- som
persontrafik.

Utbyggnad till fyrspår Lund-Arlöv
pågår (Klart 2023).
Kopplingspunkter till ny stambana
Stockholm-Malmö planeras.

Värmlandsbanan

Värmland,
Laxå-Charlottenberg Örebro

Väst, Öst

Befintlig

Västerdalsbanan

Repbäcken-Malung Dalarna

Mitt

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Omledningsbana,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik
Järnväg som trafikeras av
godstrafik

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse, Station utmed
järnväg av riksintresse

Viskadalsbanan

Västkustbanan

Västra Stambanan

Borås -Varberg

Göteborg-Lund
(Stockholm)-ÄlvsjöGöteborg

Halland, Västra
Götaland

Väst

Västra Götaland,
Halland, Skåne Väst, Syd

Stockholm,
Södermanland,
Örebro, Västra
Götaland

Väst, Öst,
Stockholm

Befintlig

Befintlig

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Fördjupad utredning pågår för
dubbelspår Kristinehamn-Arvika(Kil)

Delen Göteborg - Kungsbacka
planeras för fyra spår. På sträckan
Varberg-Hamra utförs utbyggnad till
dubbelspår med tunnel under
Varberg. Godshanteringen i Varberg
får en ny hamnbangård.

Utbyggnadsplaner för Stockholm C
finns i syfte att öka kapaciteten. På
grund av kapacitetsproblem och
trafiktillväxt behöver bandelen
Göteborg (Olskroken) - Alingsås
byggas ut till fyra spår. Vid
rangerbangården Sävenäs planeras
en planskild infart från Västra
stambanan till bangården.

Ystadbanan

Ystad-Lockarp

Skåne

Syd

Befintlig

Ådalsbanan

SundsvallVästeraspby

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Ådalsbanan

VästeraspbyLångsele

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Älmhult-Olofström

Älmhult-Olofström

Kronoberg,
Skåne, Blekinge Syd

Befintlig

Älvsborgsbanan

Öxnered-Borås

Västra Götaland Väst

Befintlig

Planerade åtgärder: ombyggnad
TEN-T övergripande nät, Järnväg Ystad bangård, dubbelspår Skurupsom trafikeras av godstrafik,
Rydsgård, plattformsförlängningar.
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik, Station
utmed bana av riksintresse,
Järnväg som binder samman
anläggningar av riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse
Banan planeras att rustas upp i
befintlig sträckning så att den
återfår sin tidigare funktion, vilket
Järnväg som trafikeras av
ger förutsättningar för ökade
godstrafik
transporter på sträckan.
Delsträcka av den planerade
Järnväg som trafikeras av
Sydostlänken planeras att
godstrafik
elektrifieras.
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse

Älvsborgsbanan

Öresundsbanan

Uddevalla-Öxnered Västra Götaland Väst
Malmö - Peberholm
(Danska gränsen)
Skåne

Syd

Befintlig

Befintlig

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn

Specifikt namn

Anslutning till Gävle hamn

Arlandabanan

Bergslagsbanan

Bergslagsbanan

Blekinge kustbana

Län

Gävleborg

Skavstaby-Arlanda Stockholm

Falun-Borlänge

Gävle-Forsbacka

Dalarna

Gävleborg

Blekinge

Region

Mitt

Stockholm

Mitt

Mitt

Syd

Planerad

Generell funktionsbeskrivning
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Framtida

TEN- övergripande nät, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Planerad

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som trafikeras Omdragning i ny sträckning med
av långväga persontrafik, Station dubbelspår i syfte att förbättra
utmed järnväg av riksintresse
kapaciteten.

Status

Framtida

Framtida

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som trafikeras
av långväga persontrafik, Station
utmed järnväg av riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Åtgärdsbeskrivning
Omdragning av nuvarande
anslutning till Gävle hamn i syfte att
förbättra funktionaliteten.

Utbyggnation till dubbelspår samt
ny station vid Arlanda stad. Syftar
till att förbättra kapaciteten och
tillgängligheten.

Omdragning i ny sträckning med
dubbelspår i syfte att förbättra
kapaciteten.

Uträtning av banan vilket syftar till
att minska restiden och öka
robustheten på Blekinge kustbana.

Byarum - Tenhult

Dalabanan

Godsstråket genom
Bergslagen

Godsstråket genom
Bergslagen

Godsstråket genom
Bergslagen

Jönköping

(Sala)-AvestaBorlänge

DunsjöJakobshyttan

Hallsberg Stenkumla

JakobshyttanDegerön

Dalarna

Örebro

Örebro

Örebro

Syd

Mitt, Öst

Öst

Öst

Öst

Planerat

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som trafikeras
av långväga persontrafik, järnväg
som binder samman
anläggningar av riksintresse,
Järnväg som bidrar till att
upprätthålla nationellt viktiga
strukturer

Framtida

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som trafikeras Ombyggnation genom förlängda
av långväga persontrafik, Station och nya mötesspår i syfte att
utmed järnväg av riksintresse
förstärka funktionaliteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att öka kapaciteten samt minska
risken för störningar.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att öka kapaciteten samt minska
risken för störningar.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att öka kapaciteten samt minska
risken för störningar.

Ny järnväg sträckan Byarum-Tenhult
i syfte att förbättra kopplingen
mellan Västra och Södra
stambanan.

Gränsbanan

Arvika-Lilleström
(Norge)

Värmland

Väst

Framtida

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Helsingborg-Helsingör

HH-förbindelsen

Skåne

Syd

Framtida

Nationellt viktiga strukturer

Malmbanan

Kiruna-Bergfors
BergforsKopparåsen
KopparåsenVassijaureriksgränsen
Kiruna station samt
anslutning

Norrbotten

Nord

Planerad

TEN-T stomnät

Norrbotten

Nord

Framtida

TEN-T stomnät
TEN-T stomnät

Norrbotten

Nord

Framtida

Malmbanan

Malmbanan
Malmbanan

Mittbanan

Bergsåker

Nobelbanan

Örebro Kristinehamn

Norra Stambanan

Ockelbo-Mo
Grindar

Norrbotten

Västernorrland

Värmland,
Örebro

Gävleborg

Nord

Mitt

Väst

Mitt

Framtida

Planerad

Framtida

Framtida

Ny järnväg i syfte att förbättra
möjligheterna till transporter mellan
Stockholm och Oslo.
Ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör (DK) för
väg- och järnvägstrafik. Minskar
restiden och förbättrar
tillgängligheten.
Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att förbättra kapaciteten
Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att förbättra kapaciteten
Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att förbättra kapaciteten

Station utmed järnväg av
riksintresse
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

TEN-T stomnät, Järnväg som
bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse

Ny stationsplacering utreds i Kiruna.
Ny järnväg mellan Mittbanan och
Ådalsbanan i syfte att förbättra
funktionaliteten.
Ny järnväg i syfte att förbättra
möjligheterna till transporter mellan
Stockholm och Oslo samt förbättrad
kapacitet i befintligt järnvägsnät.

Utbyggnation till dubbelspår mellan
Ockelbo och Mo Grindar i syfte att
förbättra kapaciteten.

Norra Stambanan

KilaforsHolmsveden

Gävleborg

Mitt

Framtida

Norrbottniabanan

Dåva-Skellefteå

Västerbotten,
Norrbotten

Nord

Planerad

Norrbottniabanan

Skellefteå-Luleå

Norrbotten

Nord

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse

TEN-T stomnät
TEN-T stomnät

TEN-T stomnät

Norrbottniabanan

Umeå-Dåva

Västerbotten
Östergötland,
Södermanland

Nord

Ny stambana

Järna-Linköping

Ny stambana

Lund-Hässleholm

Ny stambana

JönköpingHässleholm

Skåne
Skåne,
Kronoberg,
Jönköping

Jönköping-Borås

Jönköping,
Västra Götaland Syd, Väst

Ny stambana

Planerad

Öst

Planerad

Syd

Framtida

Syd

Framtida

Framtida

Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik
Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik
Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik
Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik

Utbyggnation till dubbelspår mellan
Kilafors och Holmsveden i syfte att
förbättra kapaciteten.
Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå
som syftar till att förbättra
tillgängligheten och förkorta
restiden mellan norrlandskustens
större städer.
Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå
som syftar till att förbättra
tillgängligheten och förkorta
restiden mellan norrlandskustens
större städer.
Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå
som syftar till att förbättra
tillgängligheten och förkorta
restiden mellan norrlandskustens
större städer.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.

Ny stambana

Ny stambana

Ostkustbanan

Ostkustbanan

Ostkustbanan

LinköpingJönköping

Göteborg-Borås

Gävle-Kringlan

Sundsvall CDingersjö

Uppsala-länsgräns
mot Stockholm

Östergötland,
Jönköping

Syd, Öst

Västra Götaland Väst

Gävleborg

Västernorrland

Uppsala

Mitt

Mitt

Öst

Framtida

Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik
Ny stambana, TEN-T stomnät,
Järnväg som trafikeras av
långväga persontrafik

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
Ombyggnation i ny sträckning som
järnväg av riksintresse, Nationellt dubbelspår i syfte att förbättra
viktiga strukturer
kapaciteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Ombyggnation i ny sträckning som
dubbelspår i syfte att förbättra
kapaciteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till fyrspår samt nya
stationer i Bergsbrunna och Alsike i
syfte att förbättra kapaciteten.

Framtida

Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kapaciteten i befintligt nät.

Ostkustbanan

Ostkustbanan

TomtebodaSkavstaby

SkavstabyMyrbacken

Stockholm

Stockholm

Ostkustbanan

Gävleborg,
Kringlan-Dingersjö Västernorrland

Sydostlänken

OlofströmSandbäck

Blekinge

Stockholm

Stockholm

Mitt

Syd

Framtida

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till sex spår i syfte att
öka kapaciteten.

Framtida

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till fyrspår i syfte att
öka kapaciteten.

Framtida

Framtida

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse, Järnväg
som bidrar till att upprätthålla
nationellt viktiga strukturer
Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse

Ombyggnation i ny sträckning som
dubbelspår i syfte att förbättra
kapaciteten.
Ny järnväg i syfte att förbättra
kopplingen Blekinge kustbana och
Södra stambanan

Södra stambanan

Västkustbanan

Västkustbanan

Västkustbanan

Västlänken

Lund-Arlöv

Skåne

Maria - Helsingborg Skåne

Ängelholm-Maria

Varberg, tunnel

Göteborg, tunnel

Skåne

Halland

Syd

Syd

Syd

Väst

Västra Götaland Väst

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till fyrspår i syfte att
förbättra kapaciteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår samt
ombyggnad av Maria station och en
anpassning av Helsingborg C. Syftar
till att förbättra kapaciteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte
att förbättra kapaciteten.

Planerad

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse

Ombyggnation i ny sträckning
genom tunnel i Varberg.

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana

Ny järnväg som dubbelspår i tunnel
under Göteborg. Nya stationslägen
vid Korsvägen och Haga. Syftar till
att förbättra kapaciteten samt
möjliggör för genomgående trafik
genom Göteborg C

Planerad

Västra Stambanan

Ådalsbanan

Järna-FlemingsbergÄlvsjö
Stockholm

Maland- och
tunadalsspåret

Ådalsbanan

Veda-Bollstabruk

Ådalsbanan

Sundsvall Härnösand

Västernorrland

Västernorrland

Västernorrland

TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Station utmed
järnväg av riksintresse,
Anläggning för tjänst, Nationellt
viktiga strukturer
Stockholm

Mitt

Mitt

Mitt

Framtida

Planerad

Framtida

Framtida

Järnväg som trafikeras av
godstrafik, Järnväg som binder
samman anläggningar av
riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik, Omledningsbana,
Station utmed järnväg av
riksintresse
TEN-T stomnät, Järnväg som
trafikeras av godstrafik, Järnväg
som trafikeras av långväga
persontrafik,
Station utmed järnväg av
riksintresse

Behov av framtida utbyggnad
mellan Järna-Flemingsberg-Älvsjö i
syfte att öka kapaciteten. Flera
alternativa spårkorridorer finns
Ny sträckning som ska ersätta
befintlig i syfte att förbättra
kapaciteten.

Ny sträckning i syfte att förbättra
kapaciteten.

Ny sträckning i syfte att förbättra
kapaciteten.

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Alvesta bangård
Avesta Krylbo
Bangårdar och depåer i
Göteborg

Specifikt namn

Göteborg C,
Skansen,
Olskroken,
Sävenäs, Fjällbo

Blackvreten
Boden
Borlänge gods- och
rangerbangård
Boxholms depå
Brista
Brodepån
Eskilstuna godsbangård

Län
Kronoberg
Dalarna

Västra Götaland
Stockholm
Norrbotten
Dalarna
Östergötland
Stockholm
Stockholm

Region
Syd
Mitt
Väst

Stockholm
Nord
Mitt

Status
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Öst
Stockholm
Stockholm
Öst

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Öst

Befintlig

Väst

Befintlig

Södermanland
Eskilstuna kombiterminal

Anläggning för tjänst
Mitt
Mitt
Stockholm

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Stockholm
Örebro
Norrbotten
Skåne
Skåne

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Anläggning för tjänst

Västra Götaland
Gävleborg
Gävleborg

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Anläggning för tjänst

Södermanland
Falköping Kombiterminal Skaraborg logistic
center
Gävle gods- och
rangerbangård
Gävle vagnverkstad
Hagalunds bangård och
depå
Hallsberg gods- och
rangerbangård
Haparanda bangård
Helsingborgs gods- och
ranger bangård
Hässleholm bangård

Generell funktionsbeskrivning
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Öst

Befintlig

Nord
Syd

Befintlig
Befintlig

Syd

Befintlig

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Hässleholm
Kärråkra
persontågsdepå
Jönköpings godsterminal,
Torsvik
Katrineholm
kombiterminal
Kiruna godsbangård
(Kirunavaara KIA)
Luleå kombiterminal
Luleå Notviken
underhållsverkstad
Malmö gods- och
rangerbangård
Mora godsbangård
Nässjö godsbangård
Nässjö kombiterminal,
Gamlarp
Raus depå
Raus Södra
Rosersberg kombiteminal
Sannahed rälsverkstad
Sundsvall godsbangård
Sundsvall kombiterminal
Södertäljedepån
Tillberga depå
Tomteboda bangård
Trelleborg gods- och
rangerbangård
Umeå godsbangård och
kombiterminal
Uppsala

Syd

Befintlig

Skåne

Anläggning för tjänst
Syd

Befintlig

Öst

Befintlig

Jönköping

Anläggning för tjänst

Södermanland

Anläggning för tjänst
Nord

Norrbotten
Norrbotten

Nord
Nord

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Norrbotten

Anläggning för tjänst
Syd

Skåne
Dalarna
Jönköping
Jönköping
Skåne
Stockholm
Örebro
Västernorrland
Västernorrland
Stockholm
Västmanland
Stockholm

Mitt
Syd
Syd

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Syd
Stockholm

Befintlig
Befintlig

Öst
Mitt
Mitt

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Stockholm
Öst
Stockholm
Syd

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Nord

Befintlig

Öst

Befintlig

Skåne
Västerbotten
Uppsala

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Vaggeryds kombiterminal
Båramo
Västerås godsbangård
Västerås kombiterminal

Syd
Jönköping
Västmanland

Öst
Öst

Befintlig

Befintlig
Befintlig

Västmanland
Västerås västra
motorvagnsverkstad
Ånge godsbangård
Årsta
kombiterminal/Älvsjö
godsbangård
Älmhults godsbangård
Älmhults kombiterminal
Älvsjödepån
Östersunds C/
godsbangård

Anläggning för tjänst
Öst

Västmanland
Västernorrland

Stockholm
Kronoberg
Kronoberg
Stockholm
Jämtland

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Befintlig

Mitt
Stockholm

Befintlig
Befintlig

Syd
Syd

Befintlig
Befintlig

Stockholm
Mitt

Befintlig
Befintlig

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Specifikt namn
Hallsberg Rala
Karlskrona kombiterminal

Län
Örebro
Blekinge

Region
Öst
Syd

Lärje uppställning och
depå

Västra Götaland Väst

Pilekrogen i Mölndal
uppställning och depå
Umeå godsbangård och
kombiterminal

Västra Götaland Väst

Status
Framtida
Framtida

Generell funktionsbeskrivning
Anläggning för tjänst
Anläggning för tjänst

planerad
Anläggning för tjänst
Planerad
Anläggning för tjänst

Nord
Västerbotten

Planerad

Anläggning för tjänst

Åtgärdsbeskrivning

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Borlänge

Specifikt namn
Dala Airport

Göteborg-Landvetter

Landvetter

Halmstad

Halmstad City Airport

Jönköping

Jönköping

Kalmar

Kalmar Öland Airport

Karlstad
Kiruna

Luleå

Karlstad
Kiruna
Linköping City
Airport AB
Luleå

Malmö

Malmö

Ronneby

Ronneby

Skellefteå

Skellefteå

Stockholm-Arlanda

Arlanda

Stockholm-Bromma
Stockholm-Skavsta
Sundsvall-Timrå
Umeå
Visby

Åre Östersund

Bromma
Skavsta
Sundsvall
Umeå
Visby
Växjö Småland
Airport
Östersund

Ängelholm

Ängelholm

Linköping-SAAB

Växjö

Län
Dalarna
Västra Götaland
Halland
Jönköping
Kalmar
Värmland
Norrbotten
Östergötland
Norrbotten
Skåne
Blekinge
Norrbotten
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Västernorrland
Västerbotten
Gotland
Kronoberg
Jämtland
Skåne

Region
Mitt

Status
Befintlig

Väst

Befintlig

Väst

Befintlig

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Väst
Nord

Befintlig
Befintlig

Öst

Befintlig

Nord

Befintlig

Syd

Befintlig

Syd

Befintlig

Nord

Befintlig

Stockholm

Befintlig

Stockholm
Öst
Mitt
Nord
Stockholm

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Syd

Befintlig

Mitt

Befintlig

Syd

Befintlig

Generell funktionsbeskrivning
Övrig flygplats
Nationella basutbudet, TEN-T
Stomnät
Övrig flygplats
Övrig flygplats
Grundläggande tillgänglighet
Grundläggande tillgänglighet
Nationella basutbudet
Grundläggande tillgänglighet
Nationella basutbudet
Nationella basutbudet, TEN-T
Stomnät
Nationella basutbudet
Grundläggande tillgängligghet
Nationella basutbudet, TEN-T
Stomnät
Nationella basutbudet
Grundläggande tillgänglighet
Grundläggande tillgänglighet
Nationella basutbudet
Nationella basutbudet
Grundläggande tillgänglighet
Nationella basutbudet
Grundläggande tillgängligghet

Örebro

Örebro

Örebro

Öst

Befintlig

Grundläggande tillgänglighet

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
Generellt namn
Bergs oljehamn
Brofjorden hamn

Specifikt namn

Län
Region
Stockholm
Stockholm
Västra Götaland Väst

Status
Befintlig
Befintlig

Generell funktionsbeskrivning
Hamn av central betydelse
Allmän hamn

Falkenberg hamn
Forsmark hamn
Gävle hamn

Västra Götaland Väst
Öst
Mitt

Befintlig
Befintlig

Göteborg hamn

Västra Götaland Väst

Befintlig

Halmstad hamn
Hargshamn
Helsingborg hamn

Halland
Uppsala
Skåne

Väst
Öst
Syd

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Kalmar hamn
Kapellskär
Kappelshamn
Karlshamn hamn

Kalmar
Stockholm
Gotland
Blekinge

Syd
Stockholm
Stockholm
Syd

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Blekinge
Värmland
Gotland
Värmland
Västmanland
Skåne
Västra Götaland

Syd
Väst
Stockholm
Väst
Öst
Syd
Väst

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Karlskrona hamn
Karlstad hamn
Klintehamn
Kristinehamn hamn
Köping hamn
Landskrona hamn
Lidköping hamn
Luleå hamn
Lysekil hamn

Fredriksskans,
Granudden

Stilleryd

Uppsala
Gävleborg

Befintlig

Norrbotten
Nord
Västra Götaland Väst

Befintlig
Befintlig

Allmän hamn
Hamn av central betydelse
TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Hamn av central betydelse
TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn

Malmö hamn, CMP

Skåne

Syd

Befintlig

Norrköping hamn
Norvik hamn
Nynäshamn
Oskarshamn hamn
Otterbäcken hamn

Östergötland
Stockholm
Stockholm
Kalmar
Västra Götaland

Öst
Stockholm
Stockholm
Syd
Väst

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Oxelösunds hamn
Piteå hamn
Ringhals hamn
Simpevarp
Skellefteå hamn
Stockholms hamn
Strömstad hamn

Södermanland
Norrbotten
Halland
Kalmar
Norrbotten
Stockholm
Västra Götaland

Öst
Nord
Väst
Syd
Nord
Stockholm
Väst

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
TEN-T hamn, Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
Hamn av central betydelse
Hamn av central betydelse
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn

Sundsvall hamn

Tunadal

Västernorrland

Mitt

Befintlig

Söderhamn hamn
Södertälje hamn

Orrskär

Gävleborg
Stockholm

Mitt
Stockholm

Befintlig
Befintlig

Sölvesborg hamn
Trelleborg hamn
Uddevalla hamn
Umeå hamn
Wallhamn

Blekinge
Syd
Skåne
Syd
Västra Götaland Väst
Västerbotten
Nord
Västra Götaland Väst

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn,
Anläggning för tjänst
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn

Varberg hamn

Västra Götaland Väst

Befintlig
TEN-T hamn, Allmän hamn

Visby hamn

Gotland

Stockholm

Befintlig
Allmän hamn, hamn av central
betydelse, TEN-T hamn

Västervik hamn
Västerås hamn
Ystad hamn
Åhus hamn
Örnsköldsvik hamn

Domsjö

Kalmar
Västmanland
Skåne
Skåne
Västernorrland

Syd
Öst
Syd
Syd
Mitt

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
TEN-T hamn, Allmän hamn
Allmän hamn
Allmän hamn

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
FarledsNamn
nummer Status
Generell funktionsbeskrivning
Skagen - Trubaduren
10
Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen - Stora Bält
11
Befintlig Sjötrafikstråk
Oslofjorden - Öresund
12
Befintlig Sjötrafikstråk
Oslofjorden - Skagen
13
Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen - Brofjorden
14
Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen - Marstrand
15
Befintlig Sjötrafikstråk
Fredrikshamn - Trubaduren
16
Befintlig Sjötrafikstråk
Subbeberget - Kullen
17
Befintlig Sjötrafikstråk
Anholt - Svartgrund
18
Befintlig Sjötrafikstråk
Falstborev - Mön (Danmark)
Gedser - Svenska Björn

19
20

Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

Trelleborg - Gedser (Tyskland) 21

Befintlig

Sjötrafikstråk

Trelleborg - Sassnitz (Tyskland) 22
Ystad - Sassnitz (Tyskland)
23

Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

Hamme rodd - Finska Viken
Åhus - Utklippan
Utklippan - Kalmarsund
Utklippan - Gdansk (Polen)
Hamme rodd - Finska viken
Ölands södra grund - Svenska
Björn

24
25
26
27
28

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

30

Befintlig

Sjötrafikstråk

Ölands södra udde - Landsort

31

Befintlig

Sjötrafikstråk

Kalmarsund - Svenska Björn
Oskarshamn - Visby

32
33

Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

Visby - Janäshamn

34

Befintlig

Sjötrafikstråk

Stenkyrkehus - Ristna (Estland) 35

Befintlig

Sjötrafikstråk

Kungsgrundet - Stenkyrkehuk
Landsort - ost Gotland via N
Fårö
Almagrundet - Ostvart

36

Befintlig

Sjötrafikstråk

37
38

Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

Svenska Björn - Finska viken

39

Befintlig

Sjötrafikstråk

Svenska Björn - Sydostbrotten
Grundkallen - Skagsudde
Grundkallen - Brämön
Grundkallen Söderhamn/Hudiksvall
Grundkallen - Gävle
Eggegrund - Gunvorsgrund

50
51
52

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

53
54
56

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

Sydostbrotten - Farstugrunden 70

Befintlig

Sjötrafikstråk

Nordvalen - Skellefteå/Nygrån
Nordvalen - Kemi(Finland)
Bjuröklubb - Rödkallen
Farstugrund Brahstad(Finland)
Klövningarna - Strömstads
hamn
Kosterfjorden - Väcker
Väcker - Lysekil
Lysekil - Gullholmen
Marstrandsfjorden - Instö
ränna

71
72
73

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk
Sjötrafikstråk

74

Befintlig

Sjötrafikstråk

100
101
102
103

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

104

Befintlig

Allmän farled

Älgöfjorden - Sälö fjord
St Sillesund - Danafjord
Stora Pölsan - Danafjord
Gullholmen Marstrandsfjorden
Nidingen - Rivöfjorden
Strömstads angöring Klövningarna

105
106
107

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

108
109

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

112

Befintlig

Allmän farled

Koster - Singlefjorden, med
tillhörande ankringsområde
Koster - Persgrunden
Kosterfjorden - Strömstad
Sotekanalen - Kungshamn
Uggenabben - Skarvasätt

114
116
117
127
128

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Brofjordens angöring med
tillhörande ankringsområde
Brofjorden, mellan kajer
Gäven - Stångholmen

131
132
134

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Tovas ungar - Södra hamnen

135

Befintlig

Allmän farled

Gullholmen - Havstensfjorden 138
Hakefjorden - Wallhamn
147
Hätteberget - Stenungsund
151

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Stenungsund - Uddevalla, med
tillhörande ankringsområde
152

Befintlig

Allmän farled

Trubaduren - Skandiahamnen,
med tillhörande
ankringsområde
161

Befintlig

Allmän farled

Vinga Västra - Buskärs knöte

163

Befintlig

Allmän farled

Buskärs knöte Knippelholmen, med
tillhörande ankringsområde
Sträckan Ringhals angöring Ringhals

165

Befintlig

Allmän farled

181

Befintlig

Allmän farled

Varbergs angöring - Varbergs
hamn, med tillhörande
ankringsområde

182

Befintlig

Allmän farled

Falkenbergs angöring Falkenbergs hamn, med
tillhörande ankringsområde

185

Befintlig

Allmän farled

Halmstads angöring Halmstads hamn, med
tillhörande ankringsområde

191

Befintlig

Allmän farled

201
202
204

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

207
208

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Verkö - Långören/Kalmarsund 210
Höganäs angöring - Höganäs,
med tillhörande
ankringsområde
220

Befintlig

Allmän farled

Befintlig

Allmän farled

Kullen - Malmö redd, med
tillhörande ankringsområde
Malmö - Flintrännan
Valgrundet - Malmö redd
Karlshamnsfjorden - Ronneby
St Ekön
Hasslö - God natt

Knähaken - Nord-/Väst/Sydhamnen
Knähaken - Bulkhamnen
Haken - Landskrona hamn,
med tillhörande
ankringsområde
Barsebäcks angöring Barsebäcksverket
Malmö redd - Malmö hamn
Malmö redd - Frihamnen
Trelleborgs redd - Trelleborgs
hamn
Ystads redd - Ystads hamn
Åhus angöring - Åhus hamn,
med tillhörande
ankringsområde

221
222

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

225

Befintlig

Allmän farled

227
231
232

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

235
237

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

245

Befintlig

Allmän farled

Sölvesborgs angöring Sölvesborgs hamn, med
tillhörande ankringsområde

251

Befintlig

Allmän farled

Karlshamns Västra angöring Stillerydshamnen, med
tillhörande ankringsområde

261

Befintlig

Allmän farled

262

Befintlig

Allmän farled

271

Befintlig

Allmän farled

272

Befintlig

Allmän farled

Karlshamns östra angöring Centralhamnen, med
tillhörande ankringsområde
Karlskrona angöring Karlskrona, Verkö
Skallholmen - Karlskrona,
Handelshamnen

Yttre redden Karlskronavarvet
Omböjningen - Dämman
Kråkelund - Gullängsberget
Utgrunden - Hamnen
Bergkvara angöring Bergkvara hamn

273
301
304
305

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

311

Befintlig

Allmän farled

Omböjningen - Kalmar hamn

313

Befintlig

Allmän farled

Omböjningen - Färjestaden
Degerhamns angöring Degerhamn
Jättersön N, Runnö - Jättersön,
Bruket
Oskarshamns angöring Oskarshamns hamn
Simpevarps angöring Simpevarp
Västerviks angöring Västerviks hamn
Visby redd - Visby hamn
Klintehamns angöring Klintehamn
Slite angöring - Slite
Bungeör - Strå
Kappelshamns angöring Storugns
Tvären - Rökogrund
Vinterklasen - Örsbaken
Örsbaken - Tvären
Tvären - Herrsäten
Arkö - Mem

314

Befintlig

Allmän farled

322

Befintlig

Allmän farled

333

Befintlig

Allmän farled

335

Befintlig

Allmän farled

337

Befintlig

Allmän farled

345
375

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

376
382
386

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

387
403
406
407
408
428

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Vinterklasen - Norrköping
Sandviksfjärden

431

Befintlig

Allmän farled

441
443
445
501

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

502

Befintlig

Allmän farled

Örngrund - Kanholmsfjärden
Tjärven - Östra -lgögrund
Möja Söderfjärd - Ölandets
grund

504
505

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

506

Befintlig

Allmän farled

Tjocköfjärden - Singöfjärden

508

Befintlig

Allmän farled

Södertälje Landsort Södertälje hamn, med
tillhörande ankringsområde
Rökogrundet - Viksten

511
518

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Befintlig

Allmän farled

Befintlig

Allmän farled

Befintlig

Allmän farled

Gustav Dahlén - Oxelösunds
hamn, med tillhörande
ankringsområde
Bulkhamnen - SSAB
Gustav Dahlén - Oxelösund
Landsort - Örngrund
Kanholmsfjärden Simpnäsklubb

Gunnarstenarna - Nynäshamn,
med tillhörande
ankringsområde
521
Jungfrufjärden Baggensfjärden
529
Baggensfjärden Halvkakssundet
530

Revengegrund Kanholmsfjärden, med
tillhörande ankringsområde
Lagnögrund - Höggarn

535
539

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Fjäderholmarna - Stadsgården 540

Befintlig

Allmän farled

541
543
555

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

565
571
573

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

575
591

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

594

Befintlig

Allmän farled

621

Befintlig

Allmän farled

Nord Eggegrund - Gävle hamn 622
Syd Gåshällan - Norrsundet
625
Gåshällan - Storjungfrun
629

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Storjungfrun - Ljusne/Orrskär,
med tillhörande
ankringsområde
631

Befintlig

Allmän farled

Kanholmsfjärden Värtahamnen, med tillhörande
ankringsområde
Javarp - Brödstycket
Sandkullen - Valöarna
Grisslehamns angöring Grisslehamn
Svartklubben - Hargshamn
Galtfjärden - Hallstavik
Svartklubben - Vässarögrund
Vässarögrund - Örskär
Forsmark Bellonagrundet Forsmark
Syd Eggegrund - Gävle hamn,
med tillhörande
ankringsområde

Hällgrund - Långrör/Sandarne
Såggrund - Vallvik
Enhammarsfjärden Bondgrund
Agö - Iggesund

633
634

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

639
640

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Brämön - Draget, med
tillhörande ankringsområde

650

Befintlig

Allmän farled

Åstön - Ostrand, med
tillhörande ankringsområde

651

Befintlig

Allmän farled

Rödön - Östrand, med
tillhörande ankringsområde
Fäbogrund - Ortviken
Härnöklubb - Utansjö/Väja
Storön - Veda

652
653
661
663

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Strömskaten - Ölandsfjärden,
med tillhörande
ankringsområde
Högbonden - Skagsudde

664
670

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Skagsudde - Örnsköldsvik, med
tillhörande ankringsområde
671
Skagsudde - Husum
675

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Vallinsgrundet - Husum, med
tillhörande ankringsområde

676

Befintlig

Allmän farled

Holmögadd - Rata Storgrund

702

Befintlig

Allmän farled

Renöragrundet Piteå - Lägenön 705

Befintlig

Allmän farled

Luleå - Malmströmsgrundet
Lutskärsgrund - Haparanda
Bredskärssund - Umeå
Königsgrund - Lögaren

707
709
725
728

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

730

Befintlig

Allmän farled

731
732

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

733
734
736

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

737

Befintlig

Allmän farled

Skelleftebukten Skelleftehamn, Rönnskär, med
tillhörande ankringsområde
741

Befintlig

Allmän farled

Jagrän - Haraholmen, med
tillhörande ankringsområde

751

Befintlig

Allmän farled

Skorstensgrund - Haraholmen 752
Renöragrundet - Skuthamn
754
Björnklack - Syd Rödkallen
762

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

Väktaren - Umeå
hamn/Obbola, med tillhörande
ankringsområde
Storbränningen - Holmsund
(Västra leden)
Holmsund - Trehövda
Storbränningen - Holmsund
(Östra leden)
Norrfjärden - Holmön
Bjurön - Sootgrundet
Bjuröklubb - Skelleftehamn

Farstugrunden - Gråsjälören,
med tillhörande
ankringsområde

763

Befintlig

Allmän farled

Nordströmsgrund Larsgrundet, med tillhörande
ankringsområde
Malören - Lägenön

764
771

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Malören - Axelsvik, med
tillhörande ankringsområde

781

Befintlig

Allmän farled

Repskärsfjärden - Karlsborg
Normansgrund - Karlstad

782
801

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Lurö Lemongrund - Lidköping
Lilla Milskär - Djurö
Djurö - Gruvön
Djurö - Skoghall
Djurö - Kristinehamn
Djurö - Otterbäcken
Marpilen - Sjötorp
Lilla Milskär - Otterbäckens
angöring
Södertälje - Västerås hamn,
med tillhörande
ankringsområde
Selaön - Bryggholmen

802
803
827
829
835
841
845

Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

850

Befintlig

Allmän farled

901
902

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

904

Befintlig

Allmän farled

Västerås/Stora Sandskär Köpings hamn, med
tillhörande ankringsområde

Riddarfjärden - Björköfjärden
Björnholmen - Lövholmen,
med tillhörande
ankringsområde

911

Befintlig

Allmän farled

912

Befintlig

Allmän farled

Danvikstull - Liljeholmsviken
Ytterholm - Bålsta
Göteborg Frihamnen Vänersborg Normansgrund
N Kungshamnsgrundet Munken
Sandviksfjärden - Braviken
Plomman - Kapellskär

915
925

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

955

Befintlig

Allmän farled

4311
4314
5054

Befintlig
Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled
Allmän farled

6211

Befintlig

Allmän farled

6217

Befintlig

Allmän farled

6252

Befintlig

Allmän farled

6311
7423

Befintlig
Befintlig

Allmän farled
Allmän farled

Eggegrund - Skutskär, med
tillhörande ankringsområde
Gävle, Yttre fjärden - Karskär
Eggegrund Norrsundet/Gåshällan
Ljusne/Reveljen - Såggrund,
med tillhörande
ankringsområde
Gåsören - Kågnäset

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021-02-01
FarledsNamn
nummer Status
Generell funktionsbeskrivning

Asköleden SödertäljeLandsort

510

Göteborg-Brofjorden

Göteborg-Karlstad, Trollhätte
kanal

Horstensleden

536

Landsort-Norvik

Södertäljeleden (i ny
sträckning)

511

Planerad

Allmän farled

Framtida

TEN-T inre vattenväg

Framtida

TEN-T inre vattenväg

Framtida

Allmän farled

Framtida

TEN-T inre vattenväg

Planerad

Allmän farled

Åtgärdsbeskrivning
Det finns behov av att möjliggöra
för att större båtar ska kunna
passera samt få bort
restriktionerna med anledning av
förväntat ökad trafik till Södertälje
och Märlarhamnarna.
Åtgärder i anslutning till befintlig
farled.
Nya slussar planeras i Trollhätte
kanal för att kunna hantera större
fartyg mellan Göteborg och
hamnarna kring Vänern
Sträckan Horssten-Eknö. Tanken är
att den nya farleden ska möjliggöra
för längre fartyg utan att behöva gå
via Furusundsleden.
Syftet för den nya farleden är att
skapa möjlighet för IVV-fartyg att ta
sig mellan Norvik och Södertälje
och vidare in i Märlaren.
Rökögrund-Fifång via Askö, Fifång Regarn via Lisö samt Regarn –
Skanssundet via östra
Himmerfjärden
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Namn
Ankarplats 3 Brofjordens angöring - Råoljekajen
Ankarplats 1 Brofjordens angöring - Råoljekajen
Ankarplats Väcker - Väst Smögen - Flatholmen, Lysekil
Ankarplats 2 Brofjordens angöring - Råoljekajen
Ankarplats 3 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats 2 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats 1 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats 2 N Trubaduren - Skandiahamnen (Böttöleden)
Ankarplats 1 N Trubaduren - Skandiahamnen (Böttöleden)
Ankarplats Ljusnefjärden - Vallvik
Ankarplats 1 Farstugrunden - Luleå hamn (Sandöleden)
Ankarplats 2 Farstugrunden - Luleå hamn (Sandöleden)
Ankarplats 2 Kullen - Malmö redd (O Pinhättan)
Ankarplats 3 Kullen - Malmö redd (O Pinhättan)
Ankarplats 5 Kullen - Malmö redd (O Pinhättan)
Ankarplats 4 Kullen - Malmö redd (O Pinhättan)
Ankarplats 1 Oslofjorden - Öresund
Ankarplats Falkenbergs angöring - Falkenberg
Ankarplats 1 Väktaren - Ytterriskan - Gävle hamn
Ankarplats 2 Väktaren - Ytterriskan - Gävle hamn
Ankarplats 1 Gävlebukten - Skutskär
Ankarplats 3 Väktaren - Ytterriskan - Gävle hamn
Ankarplats 4 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats Halmstads angöring - Halmstad
Ankarplats Inloppet till Helsingborg - Bulkhamnen
Ankarplats 1 Måsungen/Orions grund - Umeå hamn
Ankarplats 2 Måsungen/Orions grund - Umeå hamn
Ankarplats Agö - Iggesund
Ankarplats Vallinsgrundet - Husum
Älandsfjärden ankarplats
Ankarplats 2 Karlshamns Yttre angöring - Stilleryd

Generell funktionsbeskrivning
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats

Ankarplats 3 Karlshamns Yttre angöring - Stilleryd
Ankarplats 4 Karlshamns Yttre angöring - Stilleryd
Ankarplats 2 Gävlebukten - Skutskär
Ankarplats 1 Karlshamns Yttre angöring - Stilleryd
Ankarplats Karlskrona angöring -Yttre redden
Ankarplats Staffans bank - Landskrona
Ankarplats 1 Visby - Nynäshamn
Ankarplats 3 Kalmarsund - Svenska Björn
Ankarplats Storjungfrun - Ljusnefjärden - Orrskär
Ankarplats 3 Hätteberget - Stenungsund
Ankarplats 2 Hätteberget - Stenungsund
Ankarplats 5 Hätteberget - Stenungsund
Ankarplats Välkommen - Norrsundet
Ankarplats 1 Kalmarsund - Svenska Björn
Ankarplats 2 Kalmarsund - Svenska Björn
Ankarplats 3 Skagsudde - Örnsköldsvik
Ankarplats 2 Armbågen - Rönnskär
Ankarplats 1 Armbågen - Rönnskär
Ankarplats 1 Hätteberget - Stenungsund
Ankarplats Brämön - Stockvik (Sundsvall Södra)
Ankarplats Åstholmsudde -Tunadal (nord Draghällan)
Ankarplats Gustaf Dalén - Oxelösund (Bulkhamnen)
Ankarplats 2 Oslofjorden - Öresund
Ankarplats 2 Östra inloppet Piteå hamn (Haraholmen)
Ankarplats 1 Östra inloppet Piteå hamn (Haraholmen)
Ankarplats 3 Almagrundet - Kanholmsfjärden
Ankarplats 1 Almagrundet - Kanholmsfjärden
Ankarplats 2 Almagrundet - Kanholmsfjärden
Ankarplats 4 Hätteberget - Stenungsund
Ankarplats 2 Almagrundet - Kanholmsfjärden
Ankarplats 2 Skagsudde - Örnsköldsvik
Ankarplats Rödön - Klingerfjärden - Östrand
Ankarplats Spättgrund - Sölvesborg

Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats

Ankarplats Stenungssund - Uddevalla
Ankarplats Varbergs angöring - Varberg
Ankarplats 1 Kullen - Malmö redd (O Pinhättan)
Ankarplats 3 Visby - Nynäshamn
Ankarplats 2 Visby - Nynäshamn
Ankarplats Pållagrund - Åhus
Ankarplats 1 Skagsudde - Örnsköldsvik

Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
Ankarplats
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Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion
1. Inledning
Syftet med de generella funktionsbeskrivningarna är att skapa samsyn kring, och en enhetlig beskrivning av,
vilka funktioner, eller värden, som utgör Trafikverkets riksintressen. De generella funktionsbeskrivningarna
ska också tydliggöra vilken annan utveckling som kan innebära skador på eller medföra synergier med
Trafikverkets anläggningar av riksintresse. De generella funktionsbeskrivningarna är tänkta att underlätta för
samhällsutveckling i synergi med trafikslagens anläggningar och tydliggöra funktionerna i transportsystemet.
Informationen är uppdelad per trafikslag. Texten om respektive trafikslag inleds med en generell beskrivning
av vilken utveckling som kan innebära skador eller synergier med trafikslaget i fråga. Därefter följer
beskrivningar av ett antal generella funktioner som är vanligt förekommande för riksintressen inom
trafikslaget.
I karttjänsten samt i förteckningen över riksintressen (excel) går det att se vilka generella funktioner
Trafikverket tillskriver varje enskild anläggning av riksintresse.
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2. Järnväg .............................................................................................................................................................2
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2. Järnväg
2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier .................................................................................2
2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner ..........................................................................3
2.2.1 TEN-T stomnät ....................................................................................................................................3
2.2.2 TEN-T övergripande nät ......................................................................................................................4
2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik ..................................................................................................5
2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik................................................................................6
2.2.5 Omledningsbana .................................................................................................................................7
2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse.................................................................................................8
2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse ................................................................9
2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer ............................................10
2.2.9 Anläggning för tjänst .........................................................................................................................11
Trafikverkets anspråk för järnväg består dels av banor och dels av anläggning för tjänst, vilket omfattar bland
annat depåer, kombiterminaler och rangerbangårdar. Anspråket för järnvägsbanor omfattar samtliga banor
som hör till järnvägen.

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar:


Uppförande av störningskänslig bebyggelse inom område kring järnvägen där riktvärden för buller
eller luftkvalitetsnormer riskerar att överstigas.



Uppförande av bebyggelse inom riskområde eftersom detta kan leda till begränsningar av vilken typ
av gods som kan transporteras.



Införande av begränsningar, exempelvis förelägganden eller områdesskydd som kan påverka
trafikering eller kapacitet och försvårar nyttjandet av riksintresseområdet.



Markanvändning som på något annat sätt påverkar tillgänglighet/framkomlighet för gods- och/eller
persontransporter på järnvägen.



Exploatering nära spåret kan påverka markens stabilitet och järnvägens konstruktion vilket i sin tur
kan påverka vilken typ av transporter som kan nyttja länken i fråga.



Markanvändning som bidrar till fler passager över järnvägen.
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Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar:


Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter



Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att
flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter
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2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner
2.2.1 TEN-T stomnät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning1. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria
rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor,
erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av
stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TENT järnväg stomnät:
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TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare
och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling
som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika
transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet
väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande
infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på
väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013
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2.2.2 TEN-T övergripande nät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning2. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer
och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög,
jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet.
Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-T övergripande
nät är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket
och har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TENT järnväg övergripande nät:
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TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare
och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling
som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika
transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet
väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande
infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på
väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag.

2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013
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2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik
Särskilt viktigt för funktionen hos järnvägar för godstrafiken är möjligheter till omlastning till och från sjöfart
och vägtrafik. Därmed är tillgängligheten till anläggningar för tjänst av särskild vikt för att kunna upprätthålla
godstrafiken.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
järnväg som trafikeras av godstrafik:
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Skador kan uppstå om kopplingarna till omlastningsplatser eller industrier försämras.
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2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik
Banor som trafikeras av långväga persontrafik knyter samman orter och städer i Sverige och utgör ett viktigt
nät för persontransporter. För att persontrafiken ska kunna fungera är det av vikt att stationer finns utmed
banan. Stationerna utgör en bytespunkt för persontrafiken till andra färdmedel.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för banor
som trafikeras av långväga persontrafik:
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Synergieffekter skapas av förbättrad anslutning till andra banor som trafikeras av långväga persontrafik. Det
är viktigt att se banorna som en del av ett nät. Deras inbördes relationer till varandra och gemensamma
målpunkter ger möjligheter till resandeutbyte och för personerna som nyttjar järnvägen att nå fler
destinationer.
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2.2.5 Omledningsbana
För att bibehålla funktionen i det riksintressanta järnvägssystemet är det av stor vikt att det finns utpekade
länkar för att leda om trafik vid behov. Länkarna kopplar ihop utpekade riksintressestråk så att dessa även
kan nyttjas vid avbrott.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
omledningsbanor:
Funktionen som omledning kräver att järnvägen har en tillräcklig kapacitet för att vid särskilda händelser
också kunna hantera den trafik som annars nyttjat riksintresselänken.
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Förbättrade anslutningar mellan omledningen och riksintresset skapar synergier i och med att omledningen
underlättas. Förbättrad bärighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter skapar också synergier som
stärker järnvägens funktion som omledningsbana.
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2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse
Alla stationer med resandeutbyte längs med järnväg av riksintresse är en del av riksintresset.
Riksintresseutpekandet av stationer omfattar stationens kärnfunktion, det vill säga: plattform med
väntfunktion, plattformsförbindelser och trafikinformation. Övriga delar av stationen ingår inte i
riksintresseutpekandet om inte annat anges i en precisering.
Stationerna har en central funktion för att persontransporter med järnväg ska fungera eftersom det är platser
där det går att ha ett resandeutbyte. Stationen är således en stödjande funktion till järnvägens funktion.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
stationer:
För att stationen ska fungera som en effektiv bytespunkt och underlätta för persontransporter på järnväg
krävs funktioner utöver kärnfunktionen. Utveckling av bytespunkten genom till exempel busshållplats,
cykelparkering och service påverkar stationen positivt. Ändrad markanvändning i närheten av stationen kan
påverka möjligheten att ta sig till stationen både positivt och negativt. Stationens och järnvägens funktion
behöver således beaktas vid fysisk planering i anslutning.
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Det krävs ytor kring stationen för att resenärer skall kunna komma till och från plattformarna på ett snabbt,
säkert och enkelt sätt. Man behöver även beakta hur säkerheten kan påverkas vid utbyggnad i stationens
närhet.
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2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse
Järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett
sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar så behöver
transporterna till och från anläggningarna fungera väl. Dessa länkar är av särskilt värde för godstransporter,
för vilka det är extra viktigt att undvika onödig omlastning.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse:
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Skador på järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse får framförallt konsekvenser för
anläggningen i fråga. Bristande kapacitet och bärighet på anslutande infrastruktur skadar riksintresset.
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2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer
Dessa järnvägars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga banor. Det innebär möjligheter till
resor och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra
grannländer. Järnvägarna försörjer såväl godsflöden som persontransporter varvid båda perspektiven bör
beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på annat vis kommer att påverka möjligheter till
transporter.
Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska
skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägarvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer:
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För att kunna bedöma skador och synergier på järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga
strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda banans funktion förstås som en del av ett större nät.
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2.2.9 Anläggning för tjänst
Riksintresseutpekande av anläggning för tjänst sker för de anläggningar som krävs för att
riksintressejärnvägarnas funktion ska kunna upprätthållas. Anläggning för tjänst är en övergripande
benämning för de spårområden som möjliggör för uppställning, omlastning, rangering och underhåll av tåg.
Alla anläggningar för tjänst är beroende av en god koppling till järnvägssystemet och behöver vara
lokaliserade så att de passar in i såväl gods- som persontågstrafikens omloppsbanor.
I storstadsområden kan konkurrensen om mark vara stor och det kan finnas andra anspråk på de
spårområden som kompletterar järnvägen. I och med att funktionen hos anläggningar för tjänst är beroende
av kopplingen till järnvägen samt tågens rutter och linjer är det viktigt att hänsyn visas till anläggningar för
järnvägens tjänster i storstadsområden eftersom alternativ mark för anläggningarna är svår att tillgå.
Trafikverket driver inte några depåer eller kombiterminaler i egen regi, detta sker av andra aktörer på
marknadsmässiga grunder. Depåer och kombiterminaler är dock en förutsättning för att trafikeringen av
järnvägen ska kunna fungera samt för att överförflyttning från och till andra trafikslag ska kunna ske.
Riksintresseutpekandet sker för att långsiktigt säkerställa att anläggningarna ska kunna finnas.
Godsbangård
En godsbangård kan innehålla flera olika funktioner för järnvägen. Tågbildning sker på godsbangårdar, vilket
kan medföra buller. Det kan också finnas möjligheter för uppställning av tåg, lastning, underhåll och växling.
Godsbangården behöver fungerande kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för att dess funktion i
systemet ska kunna upprätthållas.
Kombiterminal
En kombiterminal möjliggör för omlastning av gods mellan olika trafikslag. Förutom järnvägskopplingen är
det centralt för kombiterminalens funktion att dess anslutningar till väg, flygplats och/eller hamn
upprätthålls.
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Rangerbangård
På en rangerbangård finns en rangervall, som används för att sortera vagnar beroende på var deras
slutdestination finns. Rangeringen pågår stora delar av dygnet och medför buller varvid det är viktigt att
störningskänslig bebyggelse som kan begränsa tiden rangering kan genomföras inte uppförs i anslutning till
rangerbangården. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar lämpligheten för bebyggelse i anslutning
till rangerbangården. En rangerbangård är beroende av kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för
att transporterna ska kunna ske. Den är däremot inte beroende av kopplingar till annan infrastruktur så som
vägar för att upprätthålla sin funktion.
Depå
Depåer är verkstadsområden inklusive uppställningsområden. Såväl godståg som persontåg behöver
regelbundet underhållas. När tågen transporteras till eller från depåerna upptar de tid i spår och ju längre
avstånd det är till depån desto mer resurser nyttjas. En depås lokalisering är av central vikt för att dess
funktion i systemet ska kunna upprätthållas. Att flytta en depå kan få stora konsekvenser för trafikeringen på
järnvägen i och med att ledtiderna blir längre.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för
anläggning för tjänst:
Anläggningar för tjänst är stödjande till järnvägen och nödvändiga för en fungerande järnvägstrafik. Det
innebär att åtgärder som innebär hinder för verksamheten på anläggningen kan påverka tågtrafiken negativt.
Exempel på åtgärder som skulle kunna innebära hinder är uppförande av störningskänslig bebyggelse i
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anslutning till rangerbangård, försämrad väganslutning till kombiterminal eller flytt av depå till ett mer
perifert läge i förhållande till tågens omloppsbanor.
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Markanvändning som begränsar framkomligheten till spårområdet kan påverka järnvägens funktion negativt.
Utöver de skador och synergier som gäller för järnvägen generellt, behöver även riktvärden för industribuller
beaktas vid exploatering av störningskänslig bebyggelse, då verksamheten vid lastning och lossning omfattas
av dessa. Synergier kan skapas då industrier och andra verksamheter med stora transportbehov etableras i
anslutning till omlastningsplatser så som kombiterminaler.
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3.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade vägar:


Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för
buller eller annan risk. Det kan leda till begränsningar i framkomligheten i vägnätet



Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods eller
persontransporter. Framkomligheten kan försämras till följd av en betydligt ökad trafikmängd.
Normal trafiktillväxt till följd av växande tätorter innebär dock inte en påtaglig skada.
Framkomligheten och kapaciteten kan försämras genom tillkomsten av fler korsningspunkter eller
på-/avfarter.



Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av
riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av
anläggningar m.m.



Åtgärder som placeras inom eller i anslutning till en korridor för en planerad eller framtida
anläggning kan försvåra tillkomsten av anläggningen. Det kan leda till att vägen blir fysiskt omöjlig att
bygga eller att kostnaden ökar så mycket att den inte längre kan finansieras inom
infrastrukturplaneringen.
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Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade vägar:


Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att
flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter.
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3.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner
3.2.1 TEN-T stomnät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning3. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer
och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög,
jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet.
TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av
stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T
vägar i stomnätet:
TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare
och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T
bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade
förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter
att lasta om gods mellan trafikslag.

TMALL 0423 PM 2.0

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet
för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta
eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på
vägnätet får minskad trängsel.
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3.2.2 TEN-T övergripande nät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning4. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer
och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög,
jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet.
Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-t övergripande nät
är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket och
har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T
vägar i det övergripande nätet:
TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare
och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T
bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade
förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter
att lasta om gods mellan trafikslag.

TMALL 0423 PM 2.0

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet
för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta
eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på
vägnätet får minskad trängsel.
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3.2.3 Nationella stamvägnätet
Vägarna i det nationella stamvägnätet är fastställda av riksdagen. Stamvägnätet ska hantera långväga personoch godstransporter.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för nationella
stamvägnätet:
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Stamvägnätets kapacitet är av central vikt för långväga person- och godstransporter. Påtaglig skada kan
uppstå när illa vald lokalisering av trafikalstrande målpunkt som enskilt leder till en betydande försämring av
vägens framkomlighet och kapacitet sker.
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3.2.4 Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse
Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett
sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar behöver
transporterna till och från anläggningarna fungera väl. De vägar som pekas ut enligt detta kriterium är viktiga
för att transportnätet ska bli sammanhängande.
Många av de vägar som har denna funktion har andra väghållare än Trafikverket.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för vägar som
binder samman anläggningar av riksintresse:
När skadan på en väg av riksintresse ska bedömas behöver även skadan det medför på anläggningen av
riksintresse som vägen leder till beaktas.
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Förbättrad kapacitet eller framkomlighet på en väg som binder samman två eller flera riksintressen kan skapa
synergieffekter och underlätta för transporterna till och från anläggningen. Förbättrad bärighet kan till
exempel medföra att färre lastbilar behövs för att transportera samma mängd gods.
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3.2.5 Omledningslänk
För att bibehålla funktionen i det riksintressanta vägsystemet är det av stor vikt att det finns utpekade länkar
för att leda om trafik vid behov. Funktionen som omledningsväg kräver att vägen har en tillräcklig kapacitet
att kunna hantera den trafik som annars hade trafikerat riksintressevägen.
Länkarna utgörs i regel av tvärförbindelser mellan vägar och innebär inte ett fullständigt omledningsnät.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för
omledningslänkar:
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Förbättrade anslutningar mellan omledningsvägen och den primära riksintressevägen skapar synergier i och
med att omledningen underlättas. Förbättrad framkomlighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter
skapar också synergier som stärker vägens funktion som omledningsväg.
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3.2.6 Funktionellt prioriterat vägnät
Det funktionellt prioriterade vägnätet är de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det
pekas ut utifrån en eller flera av följande fyra funktioner: godstransporter, långväga personresor, dagliga
personresor och kollektivtrafik. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas
anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där.
Alla vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är inte riksintresseutpekande, men många av de
vägar som är av riksintresse har också en funktion som funktionellt prioriterat vägnät.

- Funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter
Vägar som är funktionellt prioriterade för godstransporter är internationellt, nationellt eller regionalt viktiga
för långväga godstransporter. Särskilt viktigt för dessa vägar är kopplingen till målpunkter för godset och
noder för omlastning.
En annan viktig aspekt är att en jämn hastighet bör kunna hållas. Inbromsning och acceleration ökar bullret
och utsläppen av olika föroreningar från trafiken och ger även högre bränslekostnader. En godtagbar
framkomlighet och förutsägbarhet även i rusningstrafik är också viktigt för godstrafiken på det funktionellt
prioriterade vägnätet.

- Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor
Det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor ska tillgodose framkomlighet och
tillgänglighet för personresor. Centralt är kopplingen till målpunkter så som centra för boende och/eller
arbetsplatser. För persontrafiken är det särskilt viktigt att en godtagbar framkomlighet och förutsägbarhet
upprätthålls även i rusningstrafik.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för det
funktionellt prioriterade vägnätet:
Utveckling som leder till hastighetsförändringar på delar av vägnätet kan innebära skador på funktionen.
Exploatering längs med vägarna som är störningskänsliga vad gäller buller, vibrationer och luftkvalitet kan
försvåra upprätthållandet av funktionen på vägen genom risk för förelägganden som kan leda till exempelvis
sänkt hastighet. Exploatören kan behöva bidra till åtgärder för att kompensera så att tillgängligheten kan
bibehållas.
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Välplanerade anslutningar till vägen ökar tillgängligheten. Kopplingar i bytespunkter för kollektivtrafiken till
andra färdmedel ökar också tillgängligheten och förbättrar funktionen.
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3.2.7 Rekommenderad färdväg för farligt gods
De rekommenderade färdvägarna för farligt gods syftar till att säkerställa en god framkomlighet även för
farligt gods med minimerade risker. De är av god trafiksäkerhetsstandard för att minimera sannolikheten för
att en olycka ska inträffa. Det finns ett primärt vägnät som utgör stommen i vägnätet och bör i så stor
utsträckning som möjligt användas av genomfartstrafiken.
Alla vägar som är rekommenderad färdväg för farligt gods är inte riksintresseutpekande, men många av de
vägar som är av riksintresse har också en funktion som rekommenderad färdväg för farligt gods.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för
rekommenderade färdvägar för farligt gods:
Det är av särskild vikt att skyddsavstånd för farligt gods respekteras längs med dessa leder. Utveckling i
närheten av vägarna som begränsar vilken typ av gods som kan transporteras innebär skador på riksintresset
och försvårar påtagligt möjligheterna att transportera farligt gods inom Sverige.
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Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter kan påverka de rekommenderade färdvägarna för farligt gods
positivt.
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3.2.8 Väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer
Dessa länkars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga vägar. Det innebär möjligheter till resor
och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra
grannländer. Vägarna är av varierande typ, men kan bland annat utgöras av motorvägar, motortrafikled och
landsvägar. Väglänkarnas funktion är beroende av deras sammanhang. Vägarna försörjer såväl godsflöden
som persontransporter varvid båda perspektiven bör beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på
annat vis kommer att påverka väglänken i fråga.
Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska
skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för väglänkar
som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer:
För att kunna bedöma skador och synergier på väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga
strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda vägens funktion förstås som en del av ett större nät.
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Upprustning av anslutande vägar så att den totala standarden på vägen mellan regionalt centra och
Stockholm/Göteborg/Malmö ökar kan innebära synergier för väglänken i fråga.
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3.2.9 Led i storstad
I en storstad är ofta konflikterna om och anspråken på markområden högre än i andra miljöer.
Trafikintensiteten på leder genom storstäder är ofta hög. Leder genom storstäder är komplexa då de ska
hantera långväga transporter och transporter mellan målpunkter i närområdet. Både gods och
persontransporter ska samsas om utrymmet och kapaciteten behöver vara hög.
Att en väg utgör en led i storstad ligger inte till grund för att den blir utpekad som riksintresse, men flera
viktiga vägar av riksintresse utgör också en led i storstad varvid det är viktigt att framhålla de specifika
förutsättningarna för denna funktion.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för led i
storstad:
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Ökad belastning av lokala transporter till följd av nya exploateringar eller förändringar på kringliggande
vägnät kan skada och/eller hindra möjligheterna för långväga transporter att nyttja leden för genomfart. Ny
bebyggelse är en självklarhet i storstäder men bebyggelsen måste lokaliseras på de platser där det finns störst
möjlighet till yteffektiva transporter. Det är därför viktigt att olika lokaliseringar prövats i ett tidigt skede i
planeringsprocessen.
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4.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart:


Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för
buller eller annan risk. Hamnens verksamhet pågår i regel dygnet runt.



Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods
eller persontransporter. Detta gäller såväl anslutande infrastruktur på land som farleder.



Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av
riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet
av anläggningar m.m.

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart:

TMALL 0423 PM 2.0



Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att
flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter.
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4.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner
4.2.1 Allmän hamn
Allmänna hamnar är av särskild betydelse för den allmänna trafiken. En allmän hamn får inrättas om hamnen
är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän hamn är öppen för allmän sjötrafik, vilket
innebär att alla fartyg i princip har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Hamnen
fyller en funktion som koppling mellan sjö- och landtransporter. I hamnens verksamhetsområde ingår både
ytor på land och i vatten. Allmänna hamnar kan både ha funktionen att hantera persontransporter och
godstransporter. Möjligheten till att lasta och lossa fartyg samt att omlasta gods till andra fartyg, järnväg- eller
vägtransport är en central funktion för hamnen.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för
allmänna hamnar:
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Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och landtransporter kan hamnar påverkas av händelser
och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära
en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och
lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i
anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när
arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet.
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4.2.2 Hamn av central betydelse
Dessa hamnar utgör inte nödvändigtvis samma koppling mellan land- och sjötransporter som de utpekade
allmänna hamnarna. Exempel på detta kan vara hamnar som bedömts kunna utgöra ersättning för andra
hamnar eller på något sätt kan användas för att avlasta landinfrastrukturen.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för
hamnar av central betydelse:
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Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser
och åtgärder både på land och vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära en
negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och lagerverksamhet
utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i anspråk för andra
ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när arbete får utföras och
minskade ytor för lagerverksamhet.
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4.2.3 TEN-T hamn
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning5. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria
rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor,
erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
En TEN-T hamn fyller i princip samma funktion som beskrivits under allmänna hamnar. Endast TEN-T
hamnar som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, men många av de hamnar som är av riksintresse
ingår i TEN-T övergripande nät.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TENT hamn:
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Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser
och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära
en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och
lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i
anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när
arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet.

5
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4.2.4 Allmän farled
En farled är en sjöväg anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i nautisk
publikation. Ihop med sjötrafikstråken fyller farleden funktionen som en del av sjötransporten i
transportsystemet, den del som börjar eller slutar i hamnen. Farledens kapacitet anges i maximala
dimensioner för djupgående, längd, bredd och i förekommande fall även segelfri höjd. Restriktioner kan också
förekomma för vindstyrka och mörkernavigering.
Farleder till hamn av riksintresse eller enskild hamn av större betydelse pekas ut som riksintresse.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för
farleder till hamn av riksintresse:
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Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en
farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan
verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar
kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka
negativt.
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4.2.5 TEN-T inre vattenvägar
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning6. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria
rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor,
erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
I Sverige har inte samma tradition av att dela upp sjöfart i en havsdel och en inlandsdel funnits. De farleder
som ingår i TEN-T inre vattenvägar i Sverige skiljer sig i egentlig mening inte från andra farleder.
En indelning av områden baserade på våghöjd finns dock i Sverige, där andra regler rörande
fartygskonstruktion och bemanning gäller enligt vad Transportstyrelsen föreskrivit.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TENT inre vattenvägar:
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Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en
farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan
verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar
kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka
negativt.
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4.2.6 Sjötrafikstråk
Ett sjötrafikstråk är en sjöväg som utgör den kortaste navigerbara vägen mellan två punkter med hänsyn
tagen till tillräckligt vattendjup. Fartygsstråk är inte föreskrivna eller utmärkta i sjökortet (jämför farled),
förutom i de avsnitt av fartygsstråket som omfattas av ruttsystem. Sjötrafikstråk fyller tillsammans med
farleden en del av sjötransporten i transportsystemet. Dessa stråk återfinns oftast längre ut till havs och
påverkas därför inte bara av svensk lagstiftning utan även av internationell lagstiftning.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för
sjötrafikstråk:
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I och med att allt fler verksamheter pågår till havs kan funktionen av dessa stråk påverkas. Havsbaserad
energiproduktion har setts som en potentiell källa till konflikt om den inte anpassas till sjöfartens behov. Även
alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt.
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4.2.7 Ankarplats
Ankringsområden och rekommenderade ankringsplatser anvisas där bottenbeskaffenheten och
bottentopografin och sjötrafiksituationen är sådan att ankring är lämplig. Ankringsområden har en definierad
yta och visas som sådan i sjökort.
Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för
ankarplatser:
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Minskad kapacitet vid en ankarplats kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning.
Byggnationer eller annan verksamhet än sjöfart vid en ankarplats eller i dess närhet kan leda till en sådan
utveckling. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt.
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5.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade
flygplatser:


Uppförande av störningskänsliga anläggningar (bebyggelse) inom påverkansområde för buller eller
risk.



Uppförande av anläggningar som kan generera störningar (EMC) och riskerar att störa
radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan flygplan och markbunden
navigerings-/landningsutrustning.



Uppförande av hinder som byggnader, master etc som riskerar att tränga igenom flygplatsens
nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka flygplatsens operativa verksamhet.



Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av
riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av
anläggningar mm och som i framtiden kan begränsa flygplatsens utveckling.

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser:
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Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att
flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter
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5.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner
5.2.1 TEN-T stomnät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna,
definierat i EU-förordning7. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har
stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer
och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag.
Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög,
jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet.
TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av
stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk.
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Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Se avsnitt 5.1.

7Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1315/2013
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5.2.2 Nationella basutbudet
Det nationella basutbudet består av flygplatser som har beslutats av regeringen. Enligt regeringen är syftet
med nationella basutbudet att säkerställa en del av ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem
som garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.
En flygplats som ingår i det nationella basutbudet får inte läggas ner utan regeringens godkännande även om
den går med förlust.
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Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Se avsnitt 5.1.
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5.2.3 Grundläggande tillgänglighet
Utifrån det transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet ska transportsystemets utformning, funktion
och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Utifrån detta har därför Trafikverket pekat ut ett antal flygplatser
som riksintresse. Dessa flygplatser utgör en central infrastruktur/kommunikationsanläggning för att
tillgodose grundläggande tillgänglighet och åtkomlighet för en region. Med åtkomlighet avses när en person
som reser med första avgång från exempelvis Karlstad flygplats i avsikt att besöka Bryssel och återvända med
sista avgången hem. Tillgänglighet – innebär att en person som reser från Bryssel vill göra en förrättning över
dagen i Karlstad.8 Tillgången till flygtrafik såväl inom landet som till regioner i Europa skapar förutsättningar
för en grundläggande tillgänglighet. Flygplatserna fungerar även för att kunna kopplas samman med andra
transportslag för att uppnå en god tillgänglighet i hela regionen.
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Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Se avsnitt 5.1.

Transportstyrelsen gör årligen en tillgänglighetsrapport, där åtkomlighet och tillgänglighet från ett antal
flygplatser i Sverige undersöks.
8
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5.2.4 Övrig flygplats
Dessa flygplatser har en viktig funktion i den nationella infrastrukturen.
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Utveckling som kan innebära skador eller synergier
Se avsnitt 5.1.
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Planbesked för Ulvegärde 2:1 (Dnr KS2021/0341-3)
Sammanfattning
Ansökan avser ny detaljplan för att göra cirka 10.000 kvm allmän platsmark natur inom
fastigheten Ulvegärde 2:1 i Rollsbo till kvartersmark för lager/industri/hantverk. Lagfaren
ägare till fastigheten Ulvegärde 2:1 är Kungälvs kommun. Sökanden är Bokab. Sju fastigheter
med verksamhet angränsar till det aktuella området på Ulvegärde 2:1. Ansökan syftar till att
möjliggöra för befintliga verksamheter att utöka sina arealer.
Aktuell naturmark är skogbevuxen och utgör del av ett sammanhängande skogsområde som i
sin tur utgör merparten av den natur som finns bevarad i Rollsbo verksamhetsområde.
Befintlig detaljplans och planprograms intentioner och bestämmelser kommer att vara
vägledande vid ett eventuellt framtagande av ny detaljplan. Utmaningen är att ”möjliggöra
förtätning samtidigt som områdets gröna karaktär bevaras”.
Vad gäller naturvärden och möjlighet att utöva rekreation i naturmark bedöms inte förslaget ha
någon negativ inverkan. Däremot kan ianspråktagande av skogsbestånd på ett märkbart sätt
påverka områdets gröna karaktär. De stora höjdskillnaderna mellan aktuellt område och
intilliggande fastigheter innebär svårigheter att utvidga tomterna på ett sådant sätt att de lätt
går att använda och att följa gällande detaljplans intention att ”placera in byggnadskropparna
varsamt i terrängen” blir svårt. Vidare leder ianspråktagande av naturmark till ökning av
dagvattenbildning i ett Rollsbo där det redan finns problem knutna till dagvattenmängder.
Sammanfattningsvis föreslås att ett positivt planbesked kan ges men att detaljplanearbetet får
utvisa hur stor del av utpekat planansökningsområde som är lämpat att omvandla till
kvartersmark.
Juridisk bedömning
Marken kan från allmän synpunkt anses vara lämplig för ändamålet, d.v.s. ansökan strider inte
mot 2 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL). Inte heller syns andra juridiska hinder mot åtgärden.
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras enligt PBL.
Bakgrund
Ansökan avser ny detaljplan för att göra cirka 10.000 kvm allmän platsmark natur inom
fastigheten Ulvegärde 2:1 till kvartersmark för lager/industri/hantverk. Se bilagans Karta 2.
Området ligger i Rollsbo, se översiktskartan Karta 1.
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Lagfaren ägare till fastigheten Ulvegärde 2:1 är Kungälvs kommun. Sökanden är Bokab.
Sju fastigheter angränsar till det aktuella området på Ulvegärde 2:1. Dessa fastigheter är, från
öster räknat: Stiftet 16, 18, 11, 10. 9, 8 och 7.
Enligt gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt markområde inom ett
befintligt verksamhetsområde. Ingen ny markanvändning föreslås. Planprogram för del av
Rollsbo 1:32 m.fl. omfattar en yta av cirka 2,3 kvadratkilometer, inom vilken aktuellt
markområde ligger centralt. Programmet godkändes av Samhällsbyggnadsutskottet 2012-0202. Till planprogrammet hör en landskapsanalys (2010-09-17).
Enligt gällande detaljplan nr 345, lagakraftvunnen 2014, utgörs Ulvegärde 2:1 av allmän
platsmark natur medan de angränsande sju fastigheterna utgörs av kvartersmark för industri
respektive för industri/kontor, se Karta 4. Planprogrammet från 2012 var utgångspunkt vid
framtagandet av detaljplanen.
Detaljplans syfte är ”att inom befintligt verksamhetsområde möjliggöra förtätning samtidigt
som områdets gröna karaktär bevaras. Befintliga fastighetsägare har getts möjlighet att utvidga
sina verksamhetsytor. (…) Intentionerna i gällande detaljplaner har varit att ta tillvara de
topografiska och natursköna vegetations- och bergspartierna och placera in
byggnadskropparna varsamt i terrängen (…)”. Att bevara områdets gröna karaktär har i sin tur
två syften: att (1) främst för verksamma i området, erbjuda attraktiva gångstråk i naturområde,
och att (2) för betraktare som rör sig på vägar och industritomter i området men som inte ger
sig ut i naturmarken, låta bevarade skogspartier bidra till att ge verksamhetsområdet en
rogivande karaktär. Bilagans Foto 1 visar hur planansökningsområdets östra del utgör en smal
trädbård.
Efter att program och detaljplan antagits för aktuellt område har Naturvårdsverket tagit fram
vägledningen "Integrera ekosystemtjänster i myndigheters verksamheter" (Rapport 6733, 2016)
Enligt denna är ekosystemtjänster alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det innebär att grönområden, såsom
aktuellt grönområde i Rollsbo, även har funktioner såsom att rena luft, dämpa buller, rena och
infiltrera regn-/dagvatten m m.
Det sammanhängande området av allmän platsmark natur utgörs av Ulvegärde 2:1 och är cirka
15 hektar. Dess utbredning framgår av Karta 4. För markens användande för rekreation finns
det en ”ryggrad” i form av en anlagd gångväg av god standard, närmare 200 meter öster om
Stiftet 18 och knappt 100 meter öster om Stiftet 16, se Karta 5. Som framgår av Karta 5
sträcker sig gångvägen från Signalgatan i norr till Bilgatan i söder. I en ”nordlig arm” öster om
gångvägen finns vissa mindre stigar. De sju fastigheterna (dvs Stiftet 7-11, 16 och 18)
angränsar till den del av naturmarken som utgör en ”västlig arm” som utgår från gångstigen.
Denna ”västliga arm” utgör ett delområde som beskrivs i landskapsanalysen (2010). Beskrivningen lyder: ”Otillgänglig skog med träd och bergsknallar. Inga stråk leder in i området.
Avspärrat och omringat av verksamheter med höga stängsel och sprängt berg.” Man kan med
andra ord konstatera att aktuell allmän platsmark, dvs det område som pekas ut i planansökan,
saknar betydelse som rekreationsmark. Däremot bidrar denna mark, i likhet med övrig allmän
platsmark natur i detaljplaneområdet, till verksamhetsområdets gröna karaktär även om berörd
del av Ulvegärde 2:1 har ett skymt läge sett från omgivningen.
Planansökan har sin upprinnelse i att verksamhetsutövare på angränsande fastigheter har hört
av sig till Bokab om att de vill utöka sina fastigheter för att kunna utöka sina verksamheter.
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Det område som pekas ut i planansökan angränsar till ett mindre område i anslutning till
Stiftet 18, ca 300 kvm stort, på Ulvegärde 2:1. För detta område finns ett positivt planbesked
(2019-05-28), se Karta 2. Det positiva planbeskedet syftar till att utöka kvartersmarken på
fastigheten Stiftet 18. Dess ägare, Smide & Maskin Fastigheter Kungälv AB (SMFKAB), vill
förvärva de 300 kvm för att kunna utöka befintlig verksamhet.
I anslutning till fastigheterna Stiftet 7-11, dvs de fem västligaste fastigheterna, är det stora
höjdskillnader mellan befintliga verksamhetstomter och aktuell anslutande allmänplatsmark (se
karta 2). I flertalet fall ligger naturmarken 5-8 meter högre än anslutande verksamhetstomt.
Där tomter angränsar till naturmark kantas dessa till stor del av bergskärningar. Vid
framtagandet av befintlig detaljplan gjordes en utredning av bergskärningars stabilitet. Detta
ledde till ett flertal förelägganden att åtgärda risk för blockutfall.
I samband med framtagandet av befintlig detaljplan utfördes en arkeologisk utredning över
hela naturmarksområdet och därefter en arkeologisk förundersökning av utvalda områden. De
lämningar som påträffades har tolkats som boplats och/eller gravområde av förhistorisk
karaktär. Eventuell planläggning av område med eller i nära anslutning till tidigare kända eller
nyupptäckta fornlämningar ställer krav på att en arkeologisk förundersökning genomförs. Det
finns en fornlämning i form av en boplats i anslutning till planansökningsområdet (L1959:793)
och inom planansökningsområdet finns det en fornlämning och en möjlig fornlämning i form
av stensättningar (L1967:5079 resp L1967:4920).
Inga kända naturvärden finns i aktuellt område.
Aktuellt område ligger inom Komarksbäckens dräneringsområde.
Efter att gällande detaljplan antagits har kommunen antagit en dagvattenplan. Av Dagvattenplan del 1 Dagvattenpolicy (antagen 2017-05-18) framgår bland annat att kommunen ska
”minska uppkomsten av dagvatten och höga dagvattenflöden samt utjämna flödestoppar nära
källan”. Detta ska ske genom att ”avsätta plats för avledning och utjämning i alla skeden av
fysisk planering. Detta görs med fördel genom att lokala förhållanden såsom grönområden och
låglänta stråk tillvaratas.” Dagvattenplan del 2 Dagvattenhandbok (antagen 2017-04-26)
preciserar dagvattenpolicyns ställningstaganden. Enligt gällande detaljplan ska fördröjning av
dagvatten anordnas inom varje fastighet.
Kommunalt VA finns till fastigheterna som angränsar till planansökningsområdet.
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser
att bl.a. vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet
ange bl.a. den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett
fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.
Enligt 2 kap. 4 § PBL får vid planläggning enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
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Verksamhetens bedömning
Befintlig detaljplans och planprograms intentioner och bestämmelser kommer att vara
vägledande vid ett eventuellt framtagande av ny detaljplan. Utmaningen är att ”möjliggöra
förtätning samtidigt som områdets gröna karaktär bevaras”.
Sju fastigheter med användning industri/kontor angränsar till aktuellt område. Syftet med
planansökan är att befintliga verksamheter ska kunna utvidga sina tomter. Men den starkt
varierade topografin innebär stora svårigheter. För alla tomter utom Stiftet 16 och 18 gäller att
tomtutvidgning kräver att stora volymer berg behöver schaktas bort. Förutom att bergschakt
är kostsamt skapas sår i landskapet. Att följa gällande detaljplans intention att ”placera in
byggnadskropparna varsamt i terrängen” blir alltså svårt.
När det gäller att ”för verksamma i området, erbjuda attraktiva gångstråk i naturområde”
behöver föreslagen exploatering inte innebära någon märkbar försämring eftersom denna
”västliga arm” av gällande detaljplans naturmark ”saknar betydelse som rekreationsmark”.
När det gäller att ”för betraktare som rör sig på vägar och industritomter i området, men som
inte ger sig ut i naturmarken, låta bevarade skogspartier bidra till att ge verksamhetsområdet en
rogivande karaktär” är det mer ovisst hur stor påverkan blir. Det beror dels på hur stor del av
planansökningsområdet som omvandlas till kvartersmark. Det beror också på vilken
vegetation som växer var och hur den nya bebyggelsen respektive de kvarstående
skogsbestånden exponeras mot omgivningen. I vilken mån ”områdets gröna karaktär bevaras”
beror alltså inte bara på hur stora/smala skogspartier som sparas/ianspråktas utan även på nya
byggnaders höjd, placering och utformning. Detta är frågor som behöver utredas.
I planeringen av området bör man beakta att exponerade sprängda bergväggar kan upplevas
som störande ”sår” i landskapet.
I likhet med gällande detaljplan bör fördröjning av dagvatten anordnas inom varje fastighet.
Dagvattensystemen i Rollsbo och "nedströms" Rollsbo är hårt belastade och bör inte belastas
ytterligare. Spillvattennätet i Rollsbo idag är hårt belastat och behöver åtgärder för att klara av
tillkommande flöde i ett längre perspektiv.
Exempel på utredningar som förväntas krävas i utredningsarbetet är VA/dagvatten, trafik och
geoteknik. Vad gäller arkeologi har utredning utförts i samband med tidigare detaljplan men
förundersökning kan eventuellt krävas av kända fornlämningar.
Inom Rollsbo verksamhetsområde finns två områden som fått positivt planbesked för att
omdana allmänplatsmark natur till kvartersmark för verksamhet. Det ena området är ett litet
område som redovisas på Karta 2, dvs det sitter ihop med aktuellt planansökningsområde. Det
andra området utgörs av ett område cirka 350 meter söderut och som angränsar till fastigheterna Kylaren 2 och 11. Vidare finns det ett litet område vid Rattgatan, cirka 200 meter norr
om planansökningsområdet, som har positivt planbesked. Det gäller ett prickmarksområde
med skog på kvartersmark (Rotorn 4 och 5) där planbeskedet avser borttagande av
prickmarken. För dessa sammanlagt tre separata områden inom Rollsbo ska en gemensam
detaljplan påbörjas inom kort. Om det beslutas att ge positivt planbesked till aktuell ansökan är
det lämpligt att planarbetet sker gemensamt med de tre ovan nämnda områdena som redan har
positivt planbesked.
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Sammanfattningsvis föreslås att ett positivt planbesked kan ges men att detaljplanearbetet får
utvisa hur stor del av utpekat planansökningsområde som är lämpat att omvandla till
kvartersmark.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd strider inte mot några av kommunfullmäktiges strategiska mål eller relevanta
styrdokument.
Ansökan överensstämmer med målen att detaljplaner för verksamhetsmark ska prioriteras och
att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ansökan överensstämmer med mål nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
genom att befintliga verksamheter kan utökas utan att verksamheterna behöver flytta och att
befintlig infrastruktur kan utnyttjas.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Dagvattenplanens del 1 Dagvattenpolicy och del 2 Dagvattenhandbok ska följas.
Kungälvs Grönplan ska beaktas när det ska beslutas hur mycket av den utpekade naturmarken
det är skäligt att exploatera.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
För boende i Kungälv och för näringslivet innebär planering enligt ansökan att fler
arbetstillfällen kan skapas och att företags utveckling gynnas.
Barnperspektivet bedöms vara mindre relevant i aktuellt ärende. Verksamheterna utgörs av en
arbetsplats långt från områden där barn kan förväntas vistas. Den angränsande naturmarken
som tas i anspråk och som i framtiden, precis som idag, kommer att angränsa till planområdet,
bedöms inte besökas av barn. Området (planområdet och angränsande naturmark) blir inte
sämre ur ett barnperspektiv jämfört med nuläget.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas, d.v.s. sökanden
bekostar planläggningen. Möjligen kan en exploatering bidra till behov av kommunala
följdinvesteringar i form av uppgradering av VA-nätet.
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Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan.
3. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2021
och detaljplan antas 2022. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14.280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Bilaga Kartor

Karta 1. Översiktskarta över Rollsbo. Planansökningsområdet markerat med gul gräns. Den
sammanhängande skog (”Ulvegärde 2:1-skogen”), inom vilken planansökningsområdet ligger, utgör
merparten av den skog (de trädbestånd) som sparats inom Rollsbo. Ulvegärde 2:1-skogen ligger i
Komarksbäckens avrinningsområde. Komarksbäcken rinner längs Bilvägen, strax söder om
planansökningsområdet. I Komarksbäcken finns dokumenterad förekomst av havsöring.

Karta 2. Aktuellt område. Område med röd avgränsning utgör det område som pekas ut i ansökan
om planbesked. Det lilla området med blå avgränsning har positivt planbesked. Från söder räknat
angränsar planansökningsområdet till sju fastigheter: Stiftet 7-11 samt Stiftet 18 och 16. Notera de
stora nivåskillnaderna mellan fastigheterna och angränsande delar av planansökningsområdet.

Karta 2. Ortofoto inzoomat

Foto 1. Den smala remsan naturmark söder om Stiftet 16. Fotopunkt i det sydöstra hörnet av Stiftet
16, dvs från planansökningsområdets nordöstra spets. Den grå byggnaden i bakgrunden är Stiftet 18.
Foto taget i april 2019.

Karta 4. Utsnitt ur plankarta för gällande detaljplan.

Karta 5. Illustrationskarta till gällande detaljplan. En bred brun linje utgör ett gångstråk mellan Signalgatan i
norr och Bilgatan i söder. Det finns även en smal brun linje, från Rattgatan längst i norr fram till den breda
bruna linjen. Den markerar sträckningen för en delvis befintlig och delvis föreslagen gångstig. I den västliga
”arm” av naturområdet där planansökningsområdet ligger, finns inget gångstråk.

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Linda Andreasson

1(3)

2021-04-06

Remissvar samråd Översiktsplan Ale (Dnr KS2021/0350-3)
Sammanfattning
Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Samrådstiden pågår från
18 februari till och med 18 mars 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett yttrande som
koncept inom samrådstiden och sedan skickas det formella yttrandet efter beslut i KS.
Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales
nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. I Ale
samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och
framtid; erfarenhet och innovation.
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa
förutsättningar för att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år
2050.
Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna.
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i
öst-västlig riktning vilken utvecklas och förstärks med ny bro till Kungälv.
Gröna områden i och mellan orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk
mångfald och klimatanpassning.
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska
värnas.
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska
skyddas mot stigande vattennivåer.
Ale har en kraftig inflyttning och högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning
ha ökat från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050).
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de
mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna.
Kungälv har ett befintligt vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är
Dösebacka vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta
skyddsområde har sitt ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och
infiltrerades innan det togs in i vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och
genomgå en revidering inom de närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som
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reservvattentäkt. Det skyddsområde som finns idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att
Kungälvs kommun fattar beslut om det nya området.
För Göta älv pågår ett arbete med vattenskyddsområdet Göta älv Vänersborgsviken,
”GÄVSO” där alla berörda kommuner ansöker till länsstyrelsen om fastställande av
vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Arbetet med detta har pågått i
mer än 10 år. Kungälvs vattenverk är ett s.k. ytvattenverk som tar vatten direkt ur Göta älv för
behandling i vattenverket.
Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den
koppling som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050.
Behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP.
Beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i
Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Juridisk bedömning
Ale kommun har tagit fram en översiktsplan där processen styrs av plan- och bygglagen.
Genom denna process ges Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över förslaget och de
frågor som bedöms som mellankommunala.
Bakgrund
Ale kommun har en översiktsplan från 2007; Ale ÖP 07. Denna aktualitetsprövades 2016. Nu
pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och ett samrådsförslag har nu skickats ut på
samråd.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning avseende de mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog
och samarbete i de aktuella frågorna som främst berör Kungälv är Göta älv som gemensam
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bedöms inte koppla till något av de strategiska målen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De mål som bedöms mest relevanta vid framtagande av en översiktsplan är; Rent vatten och
sanitet, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringen, Ekosystem och biologisk
mångfald.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedöms inte relevant i detta ärende.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedöms inte relevant i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning
Bedöms inte relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll skickas som remissvar på Ales samrådshandling ÖP.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

oversiktsplan@ale.se ,

För kännedom till:

Linda Andreasson, Fredric Norrå, SoU

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Hübinette
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Remiss - Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft (Dnr KS2021/0415-3)
Sammanfattning
Vattenförvaltningen i Sverige, som bygger på att arbeta enligt EU:s vattendirektiv, sker i
sexårscykler. Västerhavets Vattenmyndighet ansvarar för att ta fram förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för distriktet inför varje ny förvaltningscykel.
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor.
Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)som beslutades
av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.
Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP under
perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer sig från arbetet med övriga
miljökvalitetsnormer för vatten. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade
och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av
samrådsperioden för hela vattenförvaltningsarbetet, mellan den 1 mars och den 30 april 2021.
Kungälvs kommun berörs i denna remiss av vattenförekomsterna
 WA16775522 Nordre älv (vattendrag) Kustavrinningsområde 6. Mellan Göta älv och
Bäveån
 WA69137484 Nordre älvs fjord (kust) Kustavrinningsområde 12 Avrinning till
Västerhavet inom domstolsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt.
För båda dessa föreslås i remissen miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2027
(GES_2027). Båda uppnår idag Måttlig ekologisk status. De klassas båda idag med
Tillkomst/härkomst naturlig, vilket de ju även föreslås göra 2022-2027.
Kungälvs kommun berörs också av den vattenkraftspåverkade vattenförekomsten
WA43155978 Göta älv – Älvängen till förgreningen med Nordre älv HARO Göta älv
SE108000, men denna har inte påverkan av vattenkraft som ska NAP-prövas 2022-2024 och
normöversyn avseende vattenkraft kommer därför göras senare än i det pågående samrådet.
Juridisk bedömning
Remissen är kopplad till EU:s vattendirektiv som införts i svensk lagstiftning. Ett direktiv är en
typ av EU-lag som innehåller mål som EU-länderna ska följa, men varje land avgör hur det ska
gå till genom nationell lagstiftning. I Sverige är EU-direktivet till största delen infört i
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miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen och länsstyrelsernas instruktioner. Syftet med
direktivet är att vi ska förvalta våra vattenresurser så att kommande generationer har tillgång
till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Direktivet innebär att samma regler gäller för alla
och att bedömningar görs på samma sätt för hela gemenskapens vatten.
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor.
Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP), som beslutades
av regeringen i juni 2020 (Regeringen, 2020), ska omprövningarna för de verksamheter som
har anmält sig till planen genomföras successivt under perioden 2022–2039 med början den 1
februari 2022. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för
vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. NAP är vägledande för
vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav. Det framgår av:
•
•
•

11 kap. 28 § miljöbalken,
25 och 26 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, och
4 kap. 1 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) om
klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten.

EU:s vattendirektiv gäller alla sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära hav. Öppet hav
förvaltas enligt EU:s havsmiljödirektiv.
Bakgrund
Remissen lämnar förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft Vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna
miljövillkor (NAP) under perioden 2022–2024.
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor.
Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)som beslutades
av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.
Samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om
miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska
omprövas under perioden 2022–2024. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har
vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och
beaktat allt underlag som de har haft tillgång till. Samrådet ger goda möjligheter att få in
ytterligare underlag och synpunkter.
Utgångspunkten är att en vattenförekomst ska uppnå god vattenstatus. Under vissa särskilda
förutsättningar kan en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad (KMV). Både
naturliga och kraftigt modifierade vatten kan få undantag i form av mindre strängt krav om
kriterierna för detta är uppfyllda. I dessa fall gäller en anpassad miljökvalitetsnorm för
vattenförekomsten. Om en vattenförekomst omfattas av krav till följd av andra EU-direktiv än
vattendirektivet, till exempel art- och habitatdirektivet (Natura 2000), så gäller det strängaste
kravet.
Vattenmyndigheterna föreslår nu att vissa vattenförekomster i Ljungans, Moälvens och
Rickleåns huvudavrinningsområden förklaras som kraftigt modifierade och/eller får mindre
stränga krav. Dessa huvudavrinningsområden innehåller vattenkraftsanläggningar som är
utpekade som särskilt viktiga för sin reglerförmåga, så kallade klass 1-anläggningar. Det gör att
det behövs anpassade kvalitetskrav för dessa vattenförekomster för att undvika en betydande
negativ påverkan på energiförsörjningen.
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Vattenmyndigheterna föreslår att övriga vattenförekomster som berörs av det här samrådet
klassas som naturliga vatten och att mindre stränga krav på grund av påverkan från vattenkraft
inte tillämpas för dessa. I dagsläget visar inte underlaget att kriterierna för kraftigt modifierade
vatten eller mindre stränga krav är uppfyllda. Men Vattenmyndigheterna ser samrådet som en
möjlighet att få in kompletterande underlag i de här delarna. Vattenmyndigheterna har till
exempel hittills inte haft några underlag som visar vattenkraftens betydelse för elberedskapen
på lokal och regional nivå.
Kungälvs kommun svarar även på remiss om Vattenmyndighetens förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavet (Dnr KS2020/1788).
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har för perioden 2021–2027 vilken innehåller
Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Delförvaltningsplan med åtgärder för torka och
vattenbrist. Samrådsperioden pågår även för denna remiss fram till den 30 april 2021.
Verksamhetens bedömning
Vattenkraften är en viktig källa till elenergi i Sverige och den behövs för att vi ska kunna nå
målet om ett förnybart energisystem. Vattenkraften står för en stor del av den svenska
elproduktionen, men den har framförallt en central betydelse för energisystemet genom sin
reglerförmåga. Vattenkraftens reglerförmåga gör det möjligt att upprätthålla frekvensen i
elsystemet och kan på mycket kort tid bidra med elenergi när andra energikällor inte räcker till
för det. Genom säsongsregleringen kan den storskaliga vattenkraften också spara energi till de
tider på året då elbehovet är som störst.
Samtidigt innebär vattenkraftens ingrepp i vattenmiljön ofta en belastning på ekosystemet.
Vattenmyndigheten föreslår att de vattenförekomster i Kungälvs kommun som berörs av det
här samrådet klassas som naturligavatten och att mindre stränga krav på grund av påverkan
från vattenkraft inte tillämpas för dessa. Förvaltningen håller med om detta förslag från
Vattenmyndigheten och därmed klassas inte de aktuella vattenförekomsterna som kraftigt
modifierade vatten (KMV). Förslaget på miljökvalitetsnorm(MKN) blir därmed God ekologisk
status 2027, istället för sannolikt God ekologisk potential 2027 om KMV hade gällt för de
båda vattenförekomsterna. Förvaltningen har inga synpunkter på remissens förslag till MKN.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Remissvaret går inte att direkt koppla till målen i agenda 2030. Däremot kan fastställandet av
miljökvalitetsnormerna enligt förslagen i remissen kopplas till uppfyllelse av framförallt målen
- Rent vatten och sanitet, Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och
sanitetsförvaltning för alla.
- Bekämpa klimatförändringen, Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och deras konsekvenser.
- Hav och marina resurser, Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
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- Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
De ingående dokumenten i Kungälvs kommuns VA-Plan berörs i olika hög utsträckning av
vattenförvaltningsarbetet och fastställande av MKN för vattenförekomster.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Allt arbete som syftar till minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling berör i högsta grad
medborgarna i Kungälvs kommun och särskilt kommande generationer. Detta arbete har även
bäring på besöksnäring och ett stort värde för näringslivet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga direkta ekonomiska åtaganden för Kungälvs kommun.
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har inga synpunkter på Vattenmyndigheternas förslag till
miljökvalitetsnormer i remissen.
Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-09
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§ 25/2021

Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 (Dnr KS2020/1788)
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har för perioden 2021–2027 upprättat Förslag
till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Delförvaltningsplan med åtgärder för torka och
vattenbrist. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2020 till den 30 april 2021.
Att genomföra åtgärderna är bindande för kommuner och myndigheter. Detta innebär att
Kungälvs kommun har en skyldighet att genomföra åtgärder för att förbättra och bibehålla en
god vattenkvalitet. För att kommunen ska kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med
vattenkvalitetsfrågor behöver flera enheter inom Sektor samhälle och utveckling ha en
gemensam syn och arbeta mot samma mål.
Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvaltning för att uppnå en god
vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar bra, handlingsplanen
för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd och i tillsynsarbetet på
miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.
Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för vatten innebär
det att följande områden har hög prioritet i kommunen:
- arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess
efterlevnad
- strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling
- att mindre vattentäkter skyddas
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer.
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. En god
vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för
samhället. I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid
och pengar i ett senare skede, t. ex vid framtagande av detaljplaner.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilaga daterad 2021–02–
19 och antas som Kungälvs kommuns yttrande. Senaste dag att svara på remissen är 2021-0430.
Yrkande
Ove Wiktorsson (C): Staten ska ta kostnader för kommuner och fastighetsägare i samband
med vattendirektivet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta det.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Omröstning begärs inte.
Tilläggsyrkande
Charlotta Windeman (M) och Mats Frisell (S): Mer utarbetad ekonomisk bedömning gällande
kostnader för Kungälvs kommun krävs, samt att invänta SKRs yttrande
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att utskottet beslutar att anta
det.
Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788
Bilaga Bilaga_Vattenmyndigheternas samråd -enkätfrågor
Förslag till kommunstyrelsen
Staten ska ta kostnader för kommuner och fastighetsägare i samband med
vattendirektivet. Mer utarbetad ekonomisk bedömning gällande kostnader för
Kungälvs kommun krävs, samt att invänta SKRs yttrande.
__________
Expedieras till:

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:

Anna Dahlén, Linda Andreasson, Jenny Andersson, Maria Hübinette, Elisabeth Hansson

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Dahlén
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Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer för västerhavet (Dnr KS2020/1788–4)
Sammanfattning
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har för perioden 2021–2027 upprättat Förslag
till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Delförvaltningsplan med åtgärder för torka och
vattenbrist. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2020 till den 30 april 2021.
Att genomföra åtgärderna är bindande för kommuner och myndigheter. Detta innebär att
Kungälvs kommun har en skyldighet att genomföra åtgärder för att förbättra och bibehålla en
god vattenkvalitet. För att kommunen ska kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med
vattenkvalitetsfrågor behöver flera enheter inom Sektor samhälle och utveckling ha en
gemensam syn och arbeta mot samma mål.
Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvaltning för att uppnå
en god vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar
bra, handlingsplanen för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd
och i tillsynsarbetet på miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.
Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för
vatten innebär det att följande områden har hög prioritet i kommunen:
- arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess
efterlevnad
- strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling
- att mindre vattentäkter skyddas
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer.
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. En god
vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för
samhället. I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid
och pengar i ett senare skede, t. ex vid framtagande av detaljplaner.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilaga daterad 2021–02–
19 och antas som Kungälvs kommuns yttrande. Senaste dag att svara på remissen är 2021-0430.
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Juridisk bedömning
Remissen är kopplad till EU:s vattendirektiv som införts i svensk lagstiftning.
Ett direktiv är en typ av EU-lag som innehåller mål som EU-länderna ska följa, men varje land
avgör hur det ska gå till genom nationell lagstiftning. I Sverige är EU-direktivet till största
delen infört i miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen och länsstyrelsernas instruktioner.
Det innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i
sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter,
organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.
EU:s vattendirektiv gäller alla sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära hav. Öppet hav
förvaltas enligt EU:s havsmiljödirektiv.
Bakgrund
Vattenförvaltningen i Sverige, som bygger på att arbeta enligt EU:s vattendirektiv, sker i
sexårscykler. Västerhavets Vattenmyndighet ansvarar för att ta fram förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för distriktet inför varje ny förvaltningscykel.
Den vattenförvaltningsplan som nu är ute på samråd ska samla in behov och synpunkter från
olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Detta är tredje
gången ett sådant samråd genomförs. Liknande dokument togs tidigare fram för perioden
2006–2015 och 2015–2021.
Samrådet omfattar:
1. Förvaltningsplan: Innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen
för kommande arbete i vattendistriktet. Förvaltningsplanen pekar ut dessa tre punkter som
de största utmaningarna i Västerhavets vattendistrikt:
• Fysisk påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande
organismer inte kan vandra fritt. Två tredjedelar av alla vattendrag i distriktet har
problem med fysisk påverkan.
• Miljögifter från gamla och nya industrier samt hushåll, där ett stort problem är den
brist på kunskap som fortfarande råder kring både problemets omfattning och
effekter för människor och vattenmiljöer.
• Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten som leder till igenväxning, algblomningar
samt förändrad artsammansättning av växter och djur. Ungefär hälften
av ytvattenförekomsterna i distriktet har problem med övergödning på grund av
utsläpp från jordbruket, enskilda avlopp, reningsverk och industrin.
2. Förslag till miljökvalitetsnormer: Innehåller tabeller med klassificering av olika
vattenförekomster idag och målsättning för 2027.
3. Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden
2021–2027 för Västerhavets Vattendistrikt. Detta dokument innehåller förslag på
åtgärdsplan för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet riktar sig
till statliga myndigheter och till kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs
samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet, som också har en
miljökonsekvensbeskrivning.
Åtgärdsprogrammet behandlar i huvudsak åtgärder som krävs för att klara de tre
utmaningarna som anges i Förvaltningsplanen. Sex åtgärder i förslaget berör kommunerna.
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4. Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i
distriktet

Verksamhetens bedömning
En kommunal arbetsgrupp med representanter från sektor Samhälle och utvecklings olika
berörda enheter (plan, VA-teknik, miljö) har arbetat fram ett förslag till remissvar som framgår
i bilaga. I förslaget rörande remissvar kommenteras innehållet i Förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för
torka och vattenbrist. Dessa dokument innehåller de slutsatser som dras av beskrivningarna i
de övriga dokumenten och direkt berör kommunens arbetsinsatser.
När det gäller det föreslagna åtgärdsprogrammet har Vattenmyndigheten inte någon formell
möjlighet att ställa krav på kommuner att genomföra åtgärder. Det förekommer alltså inga
sanktioner om kommuner inte uppfyller åtgärdsprogrammet. Genom vattendirektivet är
Sverige förpliktigat att genomföra dessa åtgärder vilket innebär att Kungälvs kommun har en
skyldighet att genomdriva åtgärder för att förbättra och bibehålla en god vattenkvalitet.
Vattenmyndigheten skickar årligen ut en webenkät där kommuner (och myndigheter) får
redovisa hur man jobbat för att uppfylla kraven i åtgärdsprogrammet.
Åtgärderna i förslaget till åtgärdsprogram är delvis samma som tidigare men åtgärderna har i
flera fall omformulerats och är nu mer precisa. Vissa åtgärder har tillkommit. Till exempel
finns en ny åtgärd angående planering som berör alla centrala myndigheter, länsstyrelser,
regioner och kommuner:
- ”Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta
åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra sina
åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie
verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med varandra i
syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering för
åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att
avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt. Åtgärden ska påbörjas omgående
och genomföras löpande.”
Förvaltningen har vidare noterat att de remitterade dokumenten är väl genomarbetade och
välskrivna och att de till stora delar kommer att vara till gott stöd i kommunernas arbete med
vattenförvalting och åtgärder. Ytterligare noteringar bland åtgärdsförslagen är att det finns ett
stort behov av att kraven skärps på centrala myndigheter att ligga steget före kommunernas
arbete. Detta bör ske genom att de centrala myndigheterna tar fram användbar vägledning och
ger stöd åt kommunerna inom bland annat vattenförvaltning och samhällsplanering samt inom
tillsyn och skydd av vattentäkter. Fler nationella riktlinjer behöver utarbetas och ansvaret
preciseras eftersom det idag ligger åtgärdsansvar på många myndigheter, vilket försvårar
arbetet.
Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvalting för att uppnå en
god vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar bra,
handlingsplanen för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd och
i tillsynsarbetet på miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.
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Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för
vatten innebär det att följande områden har hög prioritet i kommunen:
- arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess
efterlevnad
- strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling
- att mindre vattentäkter skyddas
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Området remissen behandlar berör främst Kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
- Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
men även Kommunstyrelsens resultatmål:
- Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag
En god strategisk planering avseende vattenförvaltning är en förutsättning för att kunna
utveckla kommunen och möjliggöra för exploatering.
Arbete i enlighet med remissens intentioner bidrar till minskade utsläpp i vattenmiljön.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål i Agenda 2030 som remissen behandlar berör främst:
- Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt
säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa
vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.
6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när
så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg,
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
- Mål 11 – hållbara städer och samhällen
- Mål 13 – bekämpa klimatförändringar
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror
och naturkatastrofer i alla länder.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella
kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning,
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
- Mål 14 – hav och marina resurser
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet
från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt
för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och
produktiva hav.
- Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald
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15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet
med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i
nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för
fattigdomsminskning samt räkenskaper.
15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara
och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Remissen berör framförallt Göteborgs Regionens (GR) ”Fördjupad strukturbild för
kustzonen”. I den framgår att kommunerna inom GR är överens om att använda havet och
kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans genom att verka för:
- Att kommunal och regional planering ska ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt
prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster.
- Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta
miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden.
De interna styrdokument som påverkas av remissen ingår i den kommunala VA-planen.
Ett annat internt styrdokument som berörs i hög utsträckning är:
- Tillsynsplan för miljöfarliga verksamheter
Kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner berörs eftersom de är viktiga
instrument för att kunna uppfylla MKN för vatten.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Allt arbete som syftar till minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling berör i högsta grad
medborgarna i Kungälvs kommun och särskilt kommande generationer. Detta arbete har även
bäring på besöksnäring och ett stort värde för näringslivet.
Ekonomisk bedömning
Kapitel 3 i åtgärdsprogrammet redogör för en övergripande ekonomisk analys av de
konsekvenser som åtgärdsprogrammet kan leda till. Kapitlet innehåller beskrivningar av
åtgärdsprogrammets förväntade kostnader och övergripande om de nyttor som uppkommer.
Även fördelning av kostnader på olika aktörer i samhället beskrivs liksom nuvarande
finansiering.
Sammanfattningsvis ligger stora kostnader på staten med kostnader på drygt 10 miljarder
kronor för fysiska åtgärder och cirka 730 miljoner kronor för administrativa åtgärder under
förvaltningscykeln 2021–2027. De statliga kostnaderna hamnar på nationella myndigheter,
länsstyrelser och regioner.
Även kommunerna bär stora kostnader för åtgärdsprogrammets genomförande. Deras
samlade kostnader uppgår till 2 750 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.
Verksamhetsutövare och enskilda i form av hushåll belastas också av åtgärdsprogrammets
åtgärder. Deras kostnader för fysiska åtgärder i vatten uppskattas till cirka 7 miljarder kronor
(verksamhetsutövare) respektive 2 200 miljoner kronor (enskilda). Administrativa
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åtgärdskostnader som drabbar dessa aktörer är tillsyns- och prövningskostnader. Dessa uppgår
till 500 miljoner kronor (verksamhetsutövare) respektive 850 miljoner kronor (enskild).
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer.
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. I litteraturen
kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande
åtgärder ofta lönar sig för samhället.
I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid och
pengar i ett senare skede, t ex vid framtagande av detaljplaner.

Förslag till beslut
Remissvar enligt bilaga daterad 21–02–19 antas som Kungälvs kommuns yttrande på
Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavet 2021–
2027.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:

Anna Dahlén, Linda Andreasson, Jenny Andersson, Maria Hübinette, Elisabeth Hansson
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Vattenmyndigheternassamrådsmaterial
Bilagasvarremiss,Kungälvskommun2021-02-19

Tackför att du lämnarsynpunkterpå
vattenmyndigheternas
samrådsmaterial
!

Nu är det dagsatt tyckatill om de kommandesexårensvattenförvaltning.Synpunkterkan lämnaspå förslagtill
förvaltningsplan,åtgärdsprogram,föreskrifterom kvalitetskravför vattenförekomsteroch delförvaltningsplan
med åtgärder mot vattenbristoch torka för ett eller flera av Sverigesvattendistrikt.

Tillsammansvärnarvi vattnets värden
Det här Word-dokumentetär framtaget som ett verktygför dig som arbetar i en kommuneller annan
organisationdär synpunkterpå samrådsmaterialetkan kommafrån flera personer.Vi ser helst att ni skickarin
synpunkternapå samrådsmaterialet via webbenkäten.Genomatt du använderwebbenkäten underlättar du
hanteringenav inkomnasamrådssvaroch vi kan fokuserapå att förbättra innehålleti dokumenten.
Webbenkätenhittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad
Dina synpunkterskaha kommit in till vattenmyndigheternasenastden 30 april 2021.

Formuläret är uppdelati flera avsnitt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppgifterom dig som besvararfrågorna
Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkternagäller
Frågorom förslagtill förvaltningsplan
Frågorom förslagtill åtgärdsprogram
Frågorom föreskrift om miljökvalitetsnormer
Frågorom förslagtill delförvaltningsplanmed åtgärdermot torka och vattenbrist
Frågorom tillhörande bilagor till samrådsmaterialet
Frågaom miljökonsekvensbeskrivning
Övrigasynpunkter

Om du vill lämnasynpunkterpå bedömningarav enskildavattenförekomsteroch åtgärdsförslagför dessakan
du göra det direkt i Vatten InformationsSystemSverige,VISS.

Instruktioner
Du kan lämnasynpunkterpå alla delar av materialet men det är inte nödvändigtatt svarapå alla frågor för att
kunnaskickain svar.Välj ut de delar som du eller din organisationär berörda av. Somett stöd för att
underlätta processenmed att ta fram synpunkter finns alla frågor samladei dett a Word-dokument.Ett tips är
att arbeta i Word-dokumentet och sedankopierain svareni webbenkätenpå aktuellt ställe. På
www.vattenmyndigheterna.se/samrad
hittar ni webbenkäten,adressersamt allt samrådsmaterial.
För kännedomsåvisardennaWord-enkät samtligafrågor för samtligavattendistrikt. I webbenkätenkommer
endastde frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svaraför.
Mer information om hur vi hanterarpersonuppgifteroch handlingarsom kommer in till vattenmyndigheterna
finns på vattenmyndigheternaswebbplats(länk).
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Uppgifter om dig som besvararfrågorna
Angevilken typ av organisationdu representerar:*
Kommun
Länsstyrelse
Centralmyndighet
Vattenorganisation(vattenråd/vattenvårdsförbund)
Region
Intresseorganisation
Branschorganisation
Företag
Privatperson
Övriga

Angetyp av övrig organisation:
Namnpå organisation:Kungälvskommun,Sektorsamhälleoch utveckling
Kontaktperson:AnnaDahlén
E-post: anna.dahlen@kungalv.se

Vilket eller vilkavattendistriktsynpunkternagäller
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Sveriges fem vattendistrikt.

Angevilket/vilka vattendistrikt synpunkternagäller *
Bottenvikensvattendistrikt
Bottenhavetsvattendistrikt
Norra Östersjönsvattendistrikt
SödraÖstersjönsvattendistrikt
Västerhavetsvattendistrikt
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1. Förslagtill förvaltningsplanför vatten 2021–2027
Angedina synpunkterper kapitel i förvaltningsplanenunder respektiverubrik.

Förvaltningenhar ingasynpunkter.

2. Förslagtill åtgärdsprogramför vatten 2021–2027
Angedina synpunkterpå åtgärdsprogrammet.
Synpunkterpå förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner
Här finns möjlighet att lämnaförslagtill förbättringar, förändringarkring respektiveåtgärdriktad till
myndigheteroch kommuner.Det finns möjligheter att lämnasynpunkterpå alla delar av materialet,
men det är inte nödvändigtatt svarapå alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation
kännerer berördaav.
De synpunktersom lämnasblir en del i den fortsatta dialogenmed kommuneroch myndigheter.Vi
önskarsärskiltatt länsstyrelser,kommuneroch Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö kommenterar
på åtgärderom vägledning(tillsyn och rådgivning),inom de områdensom är relevantaför sin
myndighet.
2.1 Motsvarar åtgärdenbehovet?
Lämnasynpunkterpå de åtgärdersom berör din organisation/verksamhet.Välj ett av tre
svarsalternativ och motivering när åtgärdeninte motsvararbehovet.
Svarsalternativenär: Ja(åtgärdenmotsvararbehovet), Nej, åtgärdenär mer omfattandeän vad som
behövseller Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Motivering: Motivera svaretnär åtgärdeninte motsvararbehovet (10 000 tecken)
Åtgärdernaär:
1. Alla åtgärdsmyndigheter1
Ja(och nej).
Bra som övergripandemål men kräverocksåuppföljning,annarsblir det inte förpliktigande.
2. Alla åtgärdsmyndigheter2
3. Boverket1
Nej, viktiga delar saknasi åtgärden.
”Boverket behöver särskiltfölja upp och vid behov utvecklavägledningoch stöd” – vad menasmed behov?Vid
behov borde tas bort eftersom åtgärdenbeskriveratt boverket ska arbeta med vägledning. Om bedömning
gjorts att behov saknasbehövsju inte heller åtgärden?!

4. Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö 1
5. Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö 2
6. Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö 3
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7. Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö 4
8. Havs- och vattenmyndigheten1
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Tillsynsvägledning
småavloppframtagenmen det räckerinte för att effektiviserahanteringenav
avloppenoch kommaframåt snabbare.Genomåren har mångavarit inne på att det krävs
lagstiftning/föreskrifterför att dels snabbapå åtgärdsarbetet,dels få till en likvärdigheti landet i
prövningen. Nu blir det olika eftersomolika tolkningargörsoch det t.ex saknaskrav på
reningsnivå,inte bara ett allmänt råd. I förra åtgärdsprogrammetfannsutvecklandeav styrmedel
med, varför inte kvar?
Skrivfeli följande mening: ”Av dessasmå avloppsanläggningarhar fortfarande närmare 26 procent enbart
slamavskiljare,till dessatillkommer också9 procent små avloppsanläggningardär reningen är okänd
(Olshammar,2018).”

9. Havs- och vattenmyndigheten2
10. Havs- och vattenmyndigheten3
11. Havs- och vattenmyndigheten4
12. Havs- och vattenmyndigheten5
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
För att kommunernaskakunnajobba på ett resurseffektivtoch snabbaresätt med bildandeoch
revideringav vattenskyddsområdenbehöverHaVta fram vägledandedokument.
Ur Skyddav vattentäkter med lokalahälsoskyddsföreskrifter
EnvägledningRapport2010:61
LänsstyrelsenVästraGötaland:
” Att inrätta skyddsområdenmed lokalahälsoskyddsföreskrifter
beskrivsibland felaktigt som en
enklaremetod att skyddavattentäkter än att tillämpa 7 kap.MB. Erfarenheternafrån detta arbete
visaremellertid att metoden inte är enklare,den ser bara lite annorlundaut. Erfarenheternavisar
bl.a att precissammamålkonflikter kan uppståmellan allmännaoch enskildaintressenvid denna
processsom vid fastställandeav ett traditionellt vattenskyddsområde.Det skadocktilläggasatt inom
ramen för lokalahälsoskyddsföreskrifter
finns ingaverktygatt lösadessamålkonflikter såsom t.ex.
ersättningsprövningar.Det är därför viktigt att inte ha orealistiskaförhoppningarpå att möjligheten
att inrätta skyddsområdenmed lokalahälsoskyddsföreskrifter
skalösasvårighetenatt uppnåde av
samhälletmyckethögt ställdamålen om vattenskyddsområden.Mål som ofta uppfattassom
mycket svåraatt nå. Ibland är metoden emellertid alldelesutmärkt att använda.
Lokalahälsoskyddsföreskrifter
bedömsinte vara en ändamålsenligmetod:
• Att skyddaytvattentäkter. Det finns förvissoett utrymme i lagenatt ävenskyddaytvattentäkter
med lokalahälsoskyddsföreskrifter,
men på grund av att enbart sådanmarkanvändningsom kan ha
en direkt negativpåverkanpå människanshälsakan reglerasinom ramen för
hälsoskyddsföreskrifterna
bedömsmetoden inte vara ändamålsenligför att skyddaytvattentäkter.
Alltför mångalångsiktigarisker för vattentäktenkan inte fångasupp och reglerasinom ramen för
beslutet och därmedär det heller inte möjligt att uppnå skyddssyftet.Ytvattentäkterbör därför
generelltskyddas med stöd av 7 kapitlet MB.
• Att skyddaenskildastörre grundvattentäkter(medeluttagetfrån brunnen överstiger100 m3/dag).
Dessavattentäkter kommer generelltatt vara mycketsvåraatt ersättaom vattentäktenskulleslåsut.
Skyddsbestämmelserna
inom området bör därför kunnareglera bådekort- och långsiktigahot mot
vattentäkten.
• Att skyddaallmännagrundvattentäkter.Lagenbegränsarmöjligheternaatt inrätta skyddsområden
och lokalahälsoskyddsföreskrifter
för allmännagrundvattentäkter.
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• Då det finns tydliga intressekonflikter inom det tilltänka skyddsområdetsom inte går att lösapå
annat sätt än genombegränsningav någonannanverksamhett.ex. industri etc.”
Enuppföljningbör görasi Sverigeskommunerang om vattenskyddsområdenför 50 pers och/eller 10
m2/dygn (kommunernasåtgärdspunkt3. a) har inrättats och hur resultatet har blivit.
Om arbetet med bildandeav vattenskyddsområde
n för dessahalvstoravattentäkter skakunna
genomföraspå ett meningsfulltsätt så behöver lagstiftningensesöver. För att kommunernaska
kunnajobba med skyddav dessavattentäkter behövsmycketmer stöd och godaexempel.
Varje gångett nytt skyddsområdeskain i de lokalaskyddsföreskrifternamåstehela dokumentet
Lokalahälsoskyddsföreskrifter
tas upp till beslut i KF.
13. Havs- och vattenmyndigheten6
14. Havs- och vattenmyndigheten7
15. Havs- och vattenmyndigheten8
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Tillsynvattenverksamhetoch vattenuttag: Med tanke på ökandeproblem med tillgångenpå
dricksvatten,bådekvantitativ och kvalitativt så ger dagenslagstiftninginte mångamöjligheter att
styra uttag m.m. för täkter 1–2 hushållannat än vid risk för saltvattenpåverkan.Ochdenna
behöverdå vara utredd/konstateradför området ifråga.Förslagatt övervägaatt nationellt införa
anmälningspliktför enskildadricksvattenbrunnari områdendär frekvent vattenbrist råder. Syftet
är att få kunskapangåendedricksvattenuttag.
16. Havs- och vattenmyndigheten9
17. Jordbruksverket1 Ja
18. Jordbruksverket2 Ja
19. Jordbruksverket3 Ej aktuellt för vår verksamhet
20. Jordbruksve
rket 4 Ej aktuellt för vår verksamhet
21. Jordbruksverket5 Ej aktuellt för vår verksamhet
22. Jordbruksverket6 Mer kompetensutvecklingönskas
23. Kammarkollegiet1
24. Kemikalieinspektionen
1
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Här behövermycketgöras.Ny EU-lagstiftninggör att nya ämnentillkommer till listan av
prioriterade och särskilt förorenandeämnen. Hur ser bakgrundshalteranut i yt- och grundvatten
idag?Det vet vi inte då dessaämnenej provtagits.Kommunernamåstefå bättre vägledningvad
gäller vilka krav vi kan ställa vid provtagningbådekopplat till miljöfarligaverksamheteroch vid
risk för att ett områdeär förorenat. Önskemålfinns att en tillfredsställandevägledningför
tillsynen skafinnas.
25. Läkemedelsverket
1
” Skaarbeta för att minskariskenför negativpåverkanfrån läkemedel” – lös formulering,borde
det inte kunnavara lite mer förpliktigande?
26. Myndighetenför samhällsskyddoch beredskap1
27. Naturvårdsverket1
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Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Bra vägledningsmaterialfrån de nationellamyndigheternasaknas.De nationellamyndigheterna
behöverha ett tydligaresamarbeteså att informationentill Länsstyrelseroch vidarened till
kommunernablir tydligt om vad som gälleroch hur vi skajobba med detta. Vadhar vi för
utgångslägeidag vad gällert.ex. prioriterade- och särskiltförorenandeämnen?NV skastödja LST
i sitt arbete med att vägledakommunerna. Undergenomförandefinns tre punkter om bl.a. hur
kommunerkan jobba med vägledningom hur vi jobbar med behovsstyrdtillsynsplanering.
28. Naturvårdsverket2
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Vägledningom tillsyn miljöfarlig verksamhet, bra om de genomfördet som står. Nationell
vägledningbehövssärskiltmed vilka krav kommunerkan ställa på verksamhetsutövaregällande
tillkommandeprioriterade ämnenoch särskiltfarligaämnensom man tidigare ej ställt krav på att
provta.
29. Naturvårdsverket3
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Vägledningförorenadeområden,synpunkter?Ta fram ny branschkartläggning
där det tydligt
framgårvilka branschersom hanterat ävende nya prioriterade ämnenaoch särskiltfarliga
ämnena.Det kanskefinns branschervi ej ställt krav på tidigare. NVmåsteta fram nya riktvärden
för alla aktuellaämnen så tillsynsmyndighetenvet om det finns förhöjda halter i mark, ytvatten,
grundvatten,sedimenteller byggnad.Måste bli tydligt när krav på avhjälpandeåtgärdkan krävas.
Vadmenas med dennamening?:” Beräkningsmodellen
kan användasför att ta fram
platsspecifikariktvärden för förorenadmark för de fall de generellariktvärdenainte är giltiga.”
När de generellakriterierna ej är uppfylldaSKAman ta fram platsspecifikariktvärden.Detta går
bara för de ämnensom finns inlagdaoch det saknasmångaämnen samt även
beräkningsmodellerför att ta fram platsspecifikariktvärdenför grundvattenoch ytvatten

30. Naturvårdsverket4
31. Naturvårdsverket5
32. Naturvårdsverket6 Här borde ävenGiftfri miljö ingå med avseendepå förorenat område.
33. Naturvårdsverket7
Nej, viktiga delar saknasi åtgärden.
Tillsynsvägledning
om dagvattenoch om bl.a. behovetav tydligareansvarsfördelningpå alla
nivåer. Braom det som det står att NV skata fram tas fram. Här behövsverkstadoch ta fram det
material som behövsoch efterfrågas.

34. Naturvårdsverket8
Ja, detta behövertas fram skyndsamtså det blir likvärdigabedömningari Sverigeoch inte olika
från fall till fall. Idagär det mer kommunersom hjälper kommunerdå ingentydlig vägledningfås
från varkenNV eller länsstyrelser
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35. Naturvårdsverket9 Provtagningoch sammanställningarmåsteutföras
36. Skogsstyrelsen
1
Här borde Skogss
tyrelsentillsammansmed bl.a. NV ta fram vilken typ av massorsom lämpar sig
att användavid vägarsom uppförs i sambandmed skogsverksamhet.
37. Skogsstyrelsen
2
38. Skogsstyrelsen
3
39. Statensgeotekniskainstitut 1
40. Sverigesgeologiskaundersökning1
41. Trafikverket 1
42. Länsstyrelserna
1
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden.
Vattenplanering,vägledakommunergällandeÖP-arbete, tillsyn miljöfarligaverksamheteroch
förorenadeområdenm.m. Bra om det står utförs, men viktigastav allt att de olika enheterna
inom Länsstyrelsenrådgörmed varandrasärskiltvad gäller vattenverksamhetoch förorenade
områden.
Vägledningtill kommunerär en mycketviktig åtgärdatt få igång.
43. Länsstyrelserna
2
44. Länsstyrelserna3
45. Länsstyrelserna
4
Nej, viktigadelar saknasi åtgärden
Tillsynsvägledning
till kommunerom miljöfarlig verksamhet,förorenadeomr., djurhållande
verksamheteroch andra som påverkarvattenmiljön behövs,bra om det tas fram snarast.
46. Länsstyrelserna5
Vattenskydd,se ovan om HaV5.
47. Länsstyrelserna
6
48. Länsstyrelserna
7
Viktigt att Boverketlevererarstöd till länsstyrelsernamed bådeatt formulera åtgärderkring hur
och vad så att kommunernaskakunnaarbetat mer effektivt i sitt planarbete.
49. Länsstyrelserna
8
50. Länsstyrelserna
9
51. Länsstyrelserna
10
52. Länsstyrelserna
11
53. Länsstyrelserna
12
54. Regionerna1
Bordeinte alla regionerta fram en regionplan?
55. Kommunerna1
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Ja. Det är dock svårt för den enskildakommunendå de byggerpå avrinningsområden,vilket
sällanligger hel och hållet inom den egnakommunen
56. Kommunerna2
Ja– en förutsättning för att kunnauppnå kravet är att det finns föreskrifter för enskildaavlopp.
Bra om vattenförekomstermed särskildaproblem tydligt pekasut av t.ex. Länsstyrelsenså
kommunernavet hur de skaprioritera inom kommunen.Här måstekommunernagesextra
resurserom detta skakunnaefterlevas,då de redan är underbemannade,särskiltMIFO-klassning
kräver stora resurser.
57. Kommunerna3
Vägledningfrån centralamyndigheterbrister fortfarande i alla åtgärdspunkter.
Lagstiftningenkan behövasesöver för åtgärd3. a).

58. Kommunerna4
Ja
59. Kommunerna5
Ja
60. Kommunerna6
Nej – viktiga delar saknasi åtgärden
Genomförande:
-Att elda trädgårdsavfallinom detaljplanelagt/tätbebyggt områdebör starkt begränsasoch på
sikt bör ett förbud införas.
-Kravpå utfasningav gamlapannor behöverinföras

”erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och/eller tätbebyggt område ett
par gånger per år” - förslag att ta bort denna punkt. Ej kommunal angelägenhet.

2.2 Övrigasynpunkter på åtgärder:
Förvaltningenhar ingasynpunkter
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2. Förslagtill åtgärdsprogramför vatten 2021–2027
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3.

Förvaltningenhar ingasynpunkter

3. Föreskriftom miljökvalitetsnormer
Dennadel innehållerfrågorna3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer(MKN).
Förvaltningenhar ingasynpunkter.
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4. Delförvaltningsplanmed åtgärdermot vattenbristoch torka
Här kan du lämnasynpunkterför den eller de vattendistrikt som valts att lämnasynpunkterför enligt
sidan3 i detta Word-dokument.
4.1e Synpunkterpå Västerhavetsdelförvaltningsplanmed åtgärder mot vattenbrist och torka:
Generellt är delförvaltningsplanen väl genomarbetad dokument, välskriven med korrekt
text och välstrukturerad.

Stycke1.2, sid 6, tredje punkten
-Utveckla varningssystem för att upptäcka och förutsäga torka vilket kan omfatta ….Meningen är
ofullständig

Stycke 5.5 sid 40, gå igenom för rättning av språk, ord osv.
Det nämns inget kring ihopblandning av olika dagvattenkvaliteter.
Inte utgå från att kvittbliva dagvatten, viktigt att ta vara på dagvatten som en resurs för att
återskapa grundvatten.
Saknas kartering av risker kopplat till varje punkt under stycke 2.2, sid 8. Mer åtgärder
krävs för att höja kunskapen om detta i samband med framtagande av ÖP.
Enskilda vattentäkter är helt oreglerade. Kan leda till problem med vattenbrist och skulle
behöva regleras i hållbara system, bl a återcirkulera vatten till grundvatten. Detta framgår
inte i förvaltningsplanen. Borde vara anmälningspliktigt att borra enskild brunn. Vi
behöver höja kunskapen om de enskilda vattenuttagens effekter på
grundvattenreservoarerna.
En taxa skulle kunna införas för konsumtion av kommunalt vatten som skrider över en
normalförbrukning.
Viktigt att det fortsättningsvis finns statliga bidrag för projekt med syfte att göra åtgärder
för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidrag lämnas till
Förordning 2019:556. En utvärdering av de projekt som har genomförts är viktigt för
andra kommuner som vill göra liknande.
Stycke 1.3, sid 7
”I framtiden förväntas extremväder bli allt vanligare och både översvämningar och torka
kommer att innebära stora tekniska utmaningar. Att utveckla frågor rörande den tekniska
infrastrukturen ligger utanför den här delförvaltningsplanens räckvidd men frågan är av
stor vikt för samhället. Behovet av effektivare vattenanvändning inom kommunala VAsystem är inte annorlunda än inom andra områden. Planen berör därför ändå denna
sektor”. -konstig kommentar att planen berör denna sektor, detta behöver utvecklas eller
tas bort.
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5. Bilagortill samrådsmaterialet
I frågorna5.1 – 5.5 angerdu dina synpunkterpå förvaltningsplanensbilagor 1–5.
Förvaltningenhar ingasynpunkter.

5. Bilagortill samrådsmaterialet
Påfrågorna5.6a– 5.10 angerdu synpunkterpå förvaltningsplanensbilagor 6–10. Här kan du lämna
synpunkterför den eller de vattendistrikt som valts att lämnasynpunkterför enligt sidan3 i detta
Word-dokument.
Förvaltningenhar ingasynpunkter.

5. Bilagor till samrådsmaterialet
Här angerdu synpunkterpå bilagor som hör till åtgärdsprogramoch föreskrift om
miljökvalitetsnorm.
Förvaltningenhar ingasynpunkter.
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6. Miljökonsekvensbeskrivning
av vattenförvaltningens
åtgärdsprogram2021–2027
Här kan du lämnaövrigasynpunkteroch kommentarerpå miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen
kommer inte att ändrasefter samrådet.Vattenmyndighetenkommer
att ta hänsyntill synpunktersom kommit in vid beslut om att fastställaåtgärdsprogram,
förvaltningsplanoch miljökonsekvensnormer.

6.1 Synpunkterpå miljökonsekvensbeskrivningen
:

Generellt är MKBn väl genomarbetad och ett bra användbart dokument för oss på
kommunerna. Välskriven med korrekt text och välstrukturerad.

Sid 21
Övergödning , sista meningen:
” …..Utsläpp från andra källor, så som mindre
djurhållning och jordbruk, små avlopp, dagvatten och skogsbruk regleras inte via tillstånd
och brukar också kallas diffusa källor ” . Se över meningen eftersom små avlopp regleras med tillstånd.
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Vattenmyndigheternassamrådsmaterial
Bilagasvarremiss,Kungälvskommun2021-02-19

7. Övrigasynpunkter
Här kan du lämnaövrigasynpunkteroch kommentarerpå förvaltningsplanen,åtgärdsprogrammet,
föreskriften om miljökvalitetsnormer,delförvaltningsplanmed åtgärdermot vattenbrist och
bilagorna.

7.1 Ger förvaltningsplanen,åtgärdsprogrammet,bilagor och VISSdig den information du behöver
för ditt arbete?
Vadborde kompletteras?

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

7.2 Övrigasynpunkter på samrådsmaterialet:
Generelltsaknastydliga nationellariktlinjer i samrådsmaterialet.För mångahar ansvaretoch för få
som tar det.

Det saknasövergripandekompetensinom statligaorganisationersom förstår hur allt hängerihop. De
flesta har spetskompetenser.

Webbseminariernalevde inte upp till förväntningaroch behovpga.bristandekompetenshos
föredragshållarna.

Åtgärdsprogrammet
Mångaav åtgärdernaliggerparallellt mellan kommuneroch statligamyndigheter.Ett behovfinns att
vägledningenfrån statligamyndigheter liggerföre hela tiden så att kommunernakan arbeta på ett
effektivt sätt med åtgärdersom de åläggs.

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Carina Andersson
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Svar på remiss omhändertagande av avliden (Dnr KS2021/0310-2)
Sammanfattning
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de
rapporter om sjukhusens bårverksamhet som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015 och
2017. Målgruppen för denna riktlinje är de personer som avlider inom verksamheter där
kommunen är sjukvårdshuvudman.
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i
föreskriften HSLF-FS 2015:15
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i
avvaktan på kistläggning. Kommunen som vårdgivare ansvarar också för att den avlidne blir
transporterad till, och förvarad i ett kylt utrymme i väntan på kistläggning. Även kostnaden för
detta är ett kommunalt vårdgivaransvar. Anhöriga, närstående eller annan kan välja att själv ta
över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett
betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören.
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader
gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med
gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län.
Verksamheten har idag en väl fungerande rutin för omhändertagande av avliden som stämmer
väl överens med Västra Götalands förslag på riktlinje. I majoriteten av fallen väljer anhöriga,
närstående eller annan att själv ta över ansvaret och beställa transport via begravningsbyrå. Det
är endast i undantagsfall som kommunen beställer transport till bårhus och när det sker är det
främst för att den avlidne saknar anhöriga.
Kungälvs Kommun har idag ingen upphandlad transporttjänst som används i de få fall där det
är aktuellt utan kommunen använder då regionens upphandlade transportör som fakturerar
kommunen. Bortsett från detta ställer sig förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för
omhändertagande av avliden.
Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss.
Juridisk bedömning
Kommunen ska enligt 12 kap. 1§ HSL erbjuda hälso-och sjukvård åt personer med beslut om
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetid åt personer med beslut om
daglig verksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet (LSS). Kommunen har även ansvar för
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hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso-och sjukvårdsavtal. Kommunen är inom
dessa verksamheter sjukvårdshuvudman.
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i
föreskriften HSFL-FS 2015:15
Bakgrund
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de
rapporter om sjukhusens bårverksamhet, som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015
och 2017. Syftet med en länsgemensam riktlinje ar att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik
bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten har idag en rutin för omhändertagande av avliden som stämmer väl överens
med Västra Götalands förslag på riktlinje. Enligt gällande lagstiftning ska kommunen
upphandla transporttjänsten till bårhus. Kungälvs kommun har i dagsläget inget upphandlat
avtal om transport till bårhus i de enstaka fall detta blir aktuellt. Vi kontaktar alltid regionens
upphandlade transporttjänst, begravningstjänst, som ombesörjer transporten och fakturerar
kommunen. Detta kommer man att behöva se över och åtgärda. Utöver det ställer sig
förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för omhändertagande av avliden.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den föreslagna riktlinjen relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg
omsorg. I övrigt bedöms den föreslagna riktlinjen inte strida mot vare sig kommunfullmäktiges
strategiska mål eller mot kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den föreslagna riktlinjen bedöms inte beröra dessa mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inom sektorn Trygghet och stöds kvalitet och ledningssystem finns idag både riktlinje och
rutin för omhändertagande av avliden. Befintlig rutin stämmer väl överens med förslag till den
riktlinje som remissen avser.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Den föreslagna gemensamma riktlinjen bedöms inte påverka medborgare och brukare
eftersom vi idag redan utgår från en riktlinje och rutin som stämmer överens med den
föreslagna.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen att det inte kommer att uppstå några nya kostnader eftersom
vi vet att de flesta anhöriga, närstående eller annan som väljer att ordna med begravningen
själva oftast väljer att ta över ansvaret och beställer transport till bårhus.
Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för samtliga
sjukhusområden gällande bårhusplats, exklusive transport. Hur detta eventuellt kommer att
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påverka kostnaderna för en bårhusplats går alltså idag inte att säga men eftersom det är så
sällan förekommande så bedöms det inte påverka kostnaderna något nämnvärt.

Förslag till beslut
1. Upprättad skrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss.

Lena Arnfelt
sektorchef Trygghet och stöd
Expedieras till:

Madeleine
Nilsson/VästKom
För kännedom till:
Carina Andersson/ToS

madeleine.nilsson@vastkom.se

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Missiv 2020-02-09

Remiss
Riktlinje om omhändertagande av avliden

Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter
de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som togs fram av Västra
Götalandsregionen (VGR) 2015 och 2017.
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik
bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län.
Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje. Arbetet gällande
framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering inom VGR arbetas parallellt
med under remisstiden.
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets
49 kommuner - svar önskas per mejl senast 2021-04-30

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:
Johanna Malmqvist, Västra Götalandsregionen
johanna.malmqvist@vgregion.se
Tfn; 0767-630537
Kommunerna lämnar synpunkter till:
Madeleine Nilsson, VästKom
madeleine.nilsson@vastkom.se
Tfn; 0738-41 18 78
Eventuella frågor besvaras även av ovanstående.
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Riktlinje för omhändertagande av avlidna
mellan Västra Götalandsregionen och
länets kommuner.
Inledning
Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoSavtalet).
De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt
lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra
Götalandsregionen ansvar.
Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive
huvudmans ansvarsområde.
Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller
motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal.
Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat
stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken,
omhändertagande av den döde.
Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig
det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes
kultur och religion ska beaktas.
De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall
utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är
läkarens ansvar att konstatera dödsfall.

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande
transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma
riktlinjer inom Västra Götalands län.

Parter
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands
län.

Målgrupp
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är
sjukvårdshuvudman.

Kommunernas ansvar
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt
boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om
dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal.
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i
föreskriften HSLF-FS 2015:15.
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på
kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock
kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i
väntan på kistläggning.
För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i
sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet
inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de
arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets
cirkulär 1994:227)

Regionens ansvar
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande
av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS
2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus.
I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare.

Transporter
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte
utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i
samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en
begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas
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beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 §
hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter.
Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för
förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med
begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig
läkare kontakt med folkbokföringskommunen.

Vid önskemål om egen transport
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret
och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar
direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar
upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.
När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar
upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.
Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen.

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring
omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr
12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att
årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i
enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%)
Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras
dödsboet.

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport
I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal
dygn).
NU-sjukvården xxxx kr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr
Sjukhusen i Väster xxxx kr
Skaraborgs Sjukhus xxxx kr
Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr
Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för
samtliga sjukhusområden.
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Tillgänglighet och tillgång
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller
ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av
närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om
förvaringsplatsernas öppettider och regelverk.

Fakturering och betalningsvillkor
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse
oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska
följa denna riktlinje.
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har
förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades.
Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats.

Ansvar för skada eller förlust
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus.

Tvister
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner.

Uppföljning och revidering
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av
denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Forsner
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2021-04-20

Svar på remiss- ansökan om dispens att köra fordon i körfält för fordon i
linjetrafik (Dnr KS2021/0614-3)
Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland har inkommit med en remiss med begäran om yttrande
angående ansökan om dispens att köra fordon i körfält för linjetrafik i Västra Götalands län.
Ansökande till länsstyrelsen är Svenska Djurambulansen.
Kungälvs kommun har inga längsgående kollektivtrafikkörfält med kommunal väghållning. De
kollektivtrafikkörfält som finns i kommunen är Trafikverket väghållare för.
Kungälvs kommun avstår från yttrande på remissen med dnr 258-9742-2021.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun avstår från yttrande på remissen angående ansökan om dispens att köra
fordon i körfält för fordon i linjetrafik.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun avstår från yttrande på remissen angående ansökan om dispens att köra
fordon i körfält för fordon i linjetrafik.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Expedieras till:

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2021-04-20

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr
KS2016/0134-65)
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen för perioden 19 mars till 16 april 2021.
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.
Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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