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Delegerade ärenden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

 

 

Instansnr Ärende Titel 

487/21 KS-VR2021/0130-2 Delegationsbeslut, beviljat gemensamhetslösning 
mellan fastigheterna Hällkistan 54, Hällkistan 55 och 
Hällkistan 56 

488/21 KS2020/1605-11 Upphandling flyttjänster 

489/21 KS2020/1789-7 Upphandling drivmedel 

490/21 KS2021/0003-21 Gymnasiegatan, förbud att parkera.pdf 

491/21 KS2021/0003-22 Hansagatan, förbud att parkera.pdf 

492/21 KS2021/0003-19 Uddevallagatan, gamla busstorget, tillfälligt förbud 
att parkera och stanna.pdf 

493/21 KS2021/0003-20 Liljedalsgatan, tillfälligt förbud att parkera och 
stanna.pdf 

494/21 KS2021/0003-23 LTF Inlandsgatan, parkering 1 tim 

495/21 KS2021/0255-1 Upphandling avseende hyra av byggställningar 

496/21 KS2021/0391-3 Undertecknat avtalsservitut, Elektrisk 
starkströmsledning, Kastellegården 1:23 

497/21 KS2021/0592-3 Tilldelningsbeslut – Upphandling av SketchUp 

498/21 KS2021/0767-1 Avtal - Skolläkartjänster 

499/21 KS-VR2021/0106-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering, 
Ytterby station, - beviljas 

500/21 KS-VR2021/0110-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uppställning av 
vaccinbuss, Arvidsvik, Ringplan, Marstrand - avslag 

501/21 KS-VR2021/0111-1 Ansökan om tillfälligt uppehåll av hämtning av 
hushållsavfall och slam 

502/21 KS-VR2021/0114-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Harestads-Torp 1:6 

503/21 KS-VR2021/0119-2 Delegeringsbeslut - beviljas 

504/21 KS-VR2021/0120-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Flateby 3:12 

505/21 KS2016/0684-14 Förlikningsavtal 

506/21 KS2019/0306-15 Delegationsbeslut angående fastighetsbestämning 
för Marstrand 62:1 

507/21 KS2019/0487-25 Delegationsbeslut angående ansökan om 
lantmäteriförrättning för inlösen av allmän 
platsmark på del av Ratten 1 

508/21 KS2019/1947-8 Underskrivet Samarbetsavtal - måltid - samleverans 
tjänster 

509/21 KS2021/0003-24 LTF Utmarksvägen, parkering tid avgift 

510/21 KS2021/0003-25 LTF Utmarksvägen, parkering prh 

511/21 KS2021/0003-26 Rollsbovägen, tillfällig hastighet.pdf 

512/21 KS2021/0448-3 Kärna 67:1 lägenhetsarrende avseende trädgård 

513/21 KS2021/0483-1 Ramavtal - Anläggningstransporttjänster 

514/21 KS2021/0528-2 Tilldelningsbeslut -  
 Transporter, samordnad upphandling 
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515/21 KS2021/0589-8 Skriftlig varning 

516/21 KS2021/0769-2 Tjänsteavtal 

517/21 KS2021/0829-2 Torsby 1:8, upphörande av ändring av 
jordbruksarrende 

518/21 KS2021/0859-4 Fastighetsreglering gällande del av Ulvegärde 2:1 till 
Kondensatorn 8 och 10 

519/21 KS2021/0921-1 Avtal OCR-tolkning som tjänst 

520/21 KS2021/0953-1 Hyresavtal - Högebro 6, Färjevägen 3, uthyrning av 
lokal 

521/21 KS-VR2021/0118-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Inhägnat 
arbetsområde, Selma Lagerlöfs gata, Kungälv - 
beviljas 

522/21 KS-VR2021/0131-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Filminspelning, 
Gamla torget 4, Kungälv - beviljas 

523/21 KS-VR2021/0134-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggställning, 
Drottninggatan 9- kyrkogatan 21 Marstrand - 
beviljas 

524/21 KS2020/0263-1 Skälebräcke 1:24, Ängegärde 5:1, ändring av 
nyttjanderätt 

525/21 KS2021/0449-8 Marstrand 6:7 lägenhetsarrende avseende trädgård 

 



5 Kommundirektörens rapport -   :

Denna behandling '5 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.
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Handläggarens namn 
Rickard Holmgren 

2021-06-10 

 
 
 
 

Placering av ny skola i Kode  (Dnr KS2016/0185-70) 

Sammanfattning 

I förstudie från 2015 konstateras att det finns behov av en ny skola i Kode och att den skall 
byggas som en sammanhållen skolenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge 
förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, 
efter genomförd lokaliseringsstudie. Kommunens gällande investerings- och driftprogram 
(KS2019/1481, KS2020/1019) innehåller en ny skola i Kode.    

 
Lokaliseringsstudiens syfte var att utreda lämplig plats för en sammanhållen skolenhet i Kode 
för upptagningsområdets samtliga nuvarande elever. I lokaliseringsstudien studerades 15 
platser (plats A - plats O). Nuvarande elevantal är cirka 460 men för framtida behov skall i 
etapp 1 ordnas lokaler som rymmer 630 elever och i etapp 2 skall kunna ordnas lokaler för 
ytterligare 270 elever, till totalt 900 elever. Utifrån tillväxten bedömer förvaltningen att antalet 
elever kommer att öka successivt till 630 respektive 900.  
 
Att bygga en sammanhållen skolenhet vid befintliga Kode skola (plats L) har i 
lokaliseringsstudien identifierats som mest lämplig utifrån generella riktlinjer i kommunens 
gällande översiktsplan liksom bestämmelser i plan- och bygglagen och samt Miljöbalken.  

 
I september 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare ett skarpt alternativ på 
placering av skola. Det är platsen vid scoutstugan (plats M).  
 
För -och nackdelar med platserna L och M har identifierats under arbetets gång och 
sammanfattas under verksamhetens bedömning. 

 
 

 
Förslag till beslut: 

1. Förvaltningen överlämnar två förslag till lokalisering av ny skola, platsen vid Kode skola 
(L) och platsen vid scoutstugan (M). 

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt 
beslutspunkt 1. 

3. Om plats M beslutas så gäller inte längre uppdraget om en sammanhållen skola. 
4. Om plats M beslutas får förvaltningen i uppdrag att pausa planarbete på plats L. 
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Juridisk bakgrund och bedömning  

Hur lokaliseringsstudier skall utföras styrs inte av lag, men eftersom planering inför byggnation 
baseras på lag och hur domstolar har dömt i liknande fall baseras lokaliseringsstudier givetvis 
på detsamma. Efter lokaliseringsstudie följer planarbete, där utförligare utredning av en viss 
plats lämplighet sker. En lokaliseringsstudie kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen. Ett 
beslut om att anta ny detaljplan kan däremot överklagas. Kommunen väljer att driva 
planarbeten vidare och att anta detaljplaner enbart i de fall lagkraven bedöms vara uppfyllda. 
Kommunens gällande översiktsplan är liksom fördjupade översiktsplaner inte juridiskt 
bindande, men vägledande vid planering inför byggnation och av betydelse vid 
domstolsprövning efter överklagande.   
  
Platsen vid befintliga Kode skola (L) är lämpligast utifrån hur domstolar har dömt i liknande 
fall och enligt kommunens interna styrdokument.   
 
Platsen vid scoutstugan (M) förhåller sig sämre till generella regler, aktuella styrdokument och 
riktlinjer för kommunen och för Kode tätort.  
 
Både platsen vid befintliga Kode skola (L) och platsen (M) vid scoutstugan utgörs av del av 
grönområde/s.k. närströvområde/av kommunen utpekat område med värde för naturvård och 
friluftsliv. Ingen av de båda platserna ligger inom område av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB, 
varför dessa grönområden inte omfattas av lagkravet om så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada naturmiljön.  
 
Lagkraven om planering inför byggnation finns i 2 kap. plan- och bygglagen (PBL). Se 
lokaliseringsstudiens bilaga Planeringsförutsättningar.  
 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska bl.a. planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken (MB) ska tillämpas.  
 
Enligt 3 kap. 4 § MB är bl.a. jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Enligt 3 kap 6 § MB skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket. 
 
Enligt 2 kap. 3 § (1.) PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja bl.a. en ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.   
 
Enligt 2 kap. 6 § (1.) PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Platsen vid befintliga Kode skola (plats L) utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. Platsen 
vid (M) scoutstugan utgörs delvis av brukningsvärd jordbruksmark.  
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I detta ärende har kommunjurist deltagit i den juridiska bedömningen. 
 

Bakgrund 

Inom Kode upptagningsområde (Solberga skolenhet) finns två kommunala grundskolor. De 
tillsammans rymmer upptagningsområdets elever i årskurser förskoleklass till 6 (F-6). Elever i 
årskurs F-2 går i Kode befintliga skola (plats L), centralt i tätorten. Elever i årskurs 3-6 går i 
Tunge skola. Avståndet mellan skolorna är cirka 1,5 km fågelvägen. Tunge skolas lokaler är av 
äldre modell och bedöms vara i dålig kondition. En sammanhållen skolenhet för samtliga elever 
i årskurs F-6 innebär en effektiv drift jämfört med dagens uppdelning i två skolor på helt skilda 
platser.  
 
Förstudie år 2015 angav behovet av ny skola i Kode och att den nya skolan ska rymma 
upptagningsområdets samtliga elever F-6 och dessutom kunna utökas. I kommunstyrelsens 
beslut § 150/2016-04-27 (KS2016/0185) fick förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola 
på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter genomförd lokaliseringsstudie.   
 
En lokaliseringsstudie för en skola i Kode påbörjades under 2016, för att avgöra lämpligast 
plats för Kode nya skola. Då studerades 8 platser (A-H). Lokaliseringsstudien färdigställdes 
inte men pekade ut plats C (Guntorp 1:4/åker) som mest lämplig. Hösten 2019 påbörjades 
planarbete för Kode nya skola på plats C. Samtidigt behövde den inte färdigställda 
lokaliseringsstudien fördjupas och dess aktualitet säkerställas, bland annat med anledning av att 
plats C utgörs av brukningsvärd jordbruksmark, vilken enligt Miljöbalken inte får bebyggas 
med skola om det finns annan lämplig plats för den. Totalt har nu 15 platser studerats (platser 
A-O). I lokaliseringsstudier utreds platsers lämplighet bara till en viss gräns, med en viss 
noggrannhet, inför fortsatt planarbete. En lokaliseringsstudie resulterar alltså i en lämpligast 
plats mot bakgrund av de under lokaliseringsstudien kända förhållandena. Efter 
lokaliseringsstudie följer planarbete. I planarbete görs utförligare utredningar. Planarbete rör 
en viss plats och syftar till att ta fram ny detaljplan för den. I detta fall har lokaliseringsstudie 
och planarbete istället skett delvis parallellt. Annan lämplig plats för skolan (än brukningsvärd 
jordbruksmark) visade sig i platsen vid befintliga Kode skola (L). Hösten 2020 påbörjades 
planarbete för Kode nya skola på plats vid befintliga Kode skola. Under planarbetet har 
förslaget kunnat bearbetats till att istället bygga ut befintliga Kode skola på plats L.    
 
Därmed är platsen L vid befintliga Kode skola lämpligast för Kode nya skola, d.v.s. lämpligast 
är att bygga ut den befintliga skolan. Därtill finns som ytterligare skarpt alternativ platsen vid 
scoutstugan plats (M).  
  
Utskottet för samhälle och utveckling (USU) har informerats om arbetet med 
lokaliseringsstudien vid sammanträden 2020-03-31, 2020-05-26, 2020-06-23 och 2021-05-11. 
Enligt information USU § 84/2020-06-23 skulle rapporten färdigställas efter sommaren 2020 
för att sedan presenteras och informeras om i kommunstyrelsen.  
 
Sommaren 2020 anordnades en enkät på kommunens webbplats, i syfte att inhämta 
lokalkännedom och synpunkter om de fyra platser C, K, L och M som dittills hade bedömts 
vara de fyra mest fördelaktiga. Enkäten var inte avsedd som en omröstning om placering utan 
ett inhämtande av synpunkter. Redovisning av enkätsvaren har funnits på kommunens 
webbplats sedan hösten 2020, med förtydligad information om att den inte innebar en 
omröstning, och anledningen till det. Förvaltningen har däremot arbetat in så mycket 
synpunkter som möjligt i lokaliseringsarbetet men då det inkom en mycket stor mängd 
synpunkter har inte hänsyn kunnat tas till alla. 
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Under 2020 har inkommit skrivelser och namninsamlingar från grupperna ”Vi som vill bevara 
Solbergaslätten” och ”Ingen skola mitt i Kode,” vari det framförs motstånd mot byggnation på 
plats C (Guntorp/åker) respektive platsen vid Kode skola, (L).  

 
Kommunstyrelsen beslutade § 251/2020-09-09 att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta 
arbetet med detaljplanen, och i syfte att säkerställa en ny skola för framtida skolbehov i Kode 
så snart som möjligt, ges förvaltningen i uppdrag att beakta framtidens skolbehov (F-9 skola 
samt förskolor) i Kode, trafiksituationen för elever och boende, samt utveckling av framtida 
bebyggelse. Förvaltningen ska återkomma för fortsatt dialog till kommunstyrelsen inför beslut 
om detaljplan, med ytterligare ett skarpt alternativ utöver L, område för skolbyggnad som 
inkluderar fördelar, nackdelar och budget. 

 
I färdigställd trafikutredning av centrala Kode (plats L) (Ramboll, 2021-05-11) hanteras scenarier 
630 respektive 900 elever, för framtiden. Här konstateras bland annat att belastningsgraden i 
berörda korsningar tyder på att det i båda scenarierna finns tillräckligt god kapacitet för att 
hantera ökningen av elever. Det belyses att plankorsningen vid järnvägen är ett problem oavsett 
utveckling av Kode skola, vilket därför bör hanteras. Det ges förslag på hur trafiken på 
Smaragdvägen ska kunna minskas.  

 

Verksamhetens bedömning 

Plankorsningen vid järnvägen är ett problem oavsett utveckling av Kode skola. Sedan gällande 
översiktsplan antogs 2010 har Trafikverket bytt ståndpunkt i frågan. Trafikverket hävdar nu att 
korsningen bedöms som säker även vid ny exploatering, det vill säga vid fler trafikrörelser. 
Förvaltningen har i uppdrag att hantera frågan med korsningen oavsett Trafikverkets nya 
ståndpunkt.   

 
Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kode startade våren 2021. Att 
föredra vore att i sammanband med fördjupad översiktsplan för Kode få avgjort lokaliseringen 
av Kode nya skola.  Möjlighet till det saknas eftersom nya skolan brådskar och kan inte invänta 
FÖP Kode. Avsikten med den fördjupade översiktsplanen är att antalet boende i Kode tätort 
skall öka. Inriktningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Kode är i politisk 
beredning.  

 
Platsen vid befintliga Kode skola (L) har i lokaliseringsstudien identifierats som lämpligast för 
Kode nya skola eftersom den förhåller sig väl till kommunens gällande styrande dokument, 
generella riktlinjer och regler för dels kommunen, dels Kode tätort. Den förhåller sig relativt 
bra till översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta och förhåller sig väl till juridiken. 
Platsen vid befintliga Kode skola (L) bedöms som lämpligast för ny skola även om man 
bortser från frågan kring brukningsvärd jordbruksmark och ekonomi. 
 
Som ytterligare skarpt alternativ efter kommunstyrelsens beslut § 251/2020-09-09 ses platsen 
vid scoutstugan (M).  
 
 
 
Fördelarna med platsen vid befintliga Kode skola (L) är: 
En sammanhållen skolenhet genom en utbyggnad av befintlig skola ger en god ekonomisk 
hushållning. Det förhåller sig bra till fyrstegsprincipen. Platsen bedöms lämplig enligt 
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kommunens interna styrdokument och är inte brukningsvärd jordbruksmark. Lagkravet i PBL 
om grönområden uppfylls på platsen. God mobilitet för hållbara och effektiva transporter, 
möjlighet att kunna välja gång, cykel, buss eller tåg framför bil. Nära beräknad 
bostadsmedelpunkt för barn boende inom Kode tätort. Direkt närhet till grönområde vilket 
verksamheten inom skola uttryckt som positivt. Marken ägs helt av kommunen. 
Grundläggning kan ske på eller nära berg, vilket är mindre kostsamt. Platsen vid befintliga 
Kode skola är den enda platsen där skola kan anslutas till fjärrvärmenätet. De trafikåtgärder 
som krävs med anledning av skolan kan i hög grad ge ett mervärde i tätorten. Närhet till flera 
andra kommunala verksamheter innebär möjlighet till samnyttjande av dem, till exempel av 
parkeringsplatser.  

 
En nackdel med plats L är att idrottshallen inte kan förläggas i direkt anslutning till övriga 
byggnader utan hamnar ca 300 m från skolgården. Lösningen att bygga på plats L belastar 
trafiksituationen i centrala Kode och åtgärder i infrastrukturen för gående och fordon behöver 
göras. Utrymme för parkering, korttidsparkering för föräldrar som hämtar/lämnar med bil och 
för skolbusshållplats ryms inte i den absoluta närheten av skolan, utan får enligt 
trafikutredningen förläggas en bit ifrån och ansluta till skolan via gc-banor. Även om gator och 
gc-banor ligger på kommunal mark förvaltas de i dagsläget av en samfällighetsförening vilket 
kan påverka när och hur åtgärder kan göras.  
 
Fördelar med en placering av en skola vid scoutstugan (M) är att platsen ligger i anslutning till 
ett grönområde och att idrottshall kan förläggas i direkt anslutning till övriga skolbyggnader. 
Trafiksituationen kring plats M vid scoutstugan bedöms kunna lösas även om det kräver 
infrastrukturåtgärder.  
 
En nackdel med platsen vid scoutstugan är att den delvis ligger på icke kommunalägd mark. Alla 
ytor för parkering, korttidsparkering för föräldrar som hämtar/lämnar med bil och för 
skolbusshållplats ryms inte i den absoluta närheten av skolan, utan får förläggas på avstånd från 
den, söderut och söder om Vallby å. Gator och gc-banor ligger på kommunal mark men förvaltas 
i dagsläget av en samfällighetsförening vilket kan påverka när och hur åtgärder kan göras. Platsen 
vid scoutstugan är i dagsläget med kända planeringsförutsättningar längre från beräknad 
bostadsmedelpunkt för barn och längre från järnvägsstation och motorvägshållplats. Om 
byggnation på plats M ska ske vid scoutstugan kommer scouternas lokal behöva omlokaliseras 
till annan plats i grönområde. De geotekniska förutsättningarna och närheten till Vallby å ger 
osäkerheter kring geoteknik och skyfalls- och dagvattenhantering. Platsen utgörs delvis av 
brukningsvärd jordbruksmark, dock i utkanten av sammanhängande, större område av 
jordbruksmark.  
 

 
Nedan ges överblick vad gäller platsen vid befintliga Kode skola (L) och platsen vid 
scoutstugan (M) i förhållande till varandra per respektive kategori av lokaliseringsfaktorer, och 
annan egenskap.  
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I dagsläget pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan som i detta läge inte kan beaktas 
inför förslag till beslut. Inte heller kan förvaltningen i detta läge yttra sig om värdet på 
brukningsvärd jordbruksmark vid läge M i detalj, då det för närvarande pågår en större 
kartläggning i hela kommunen av värdefull jordbruksmark.   
 
 
 
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens 
resultatmål och andra politiska styrdokument 
 
Bedömning görs utifrån strategiskt mål nr. 1 att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
och mål nr 3 att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar. En ny skolbyggnad och en 
idrottshall på orten bidrar till möjlighet till livslångt lärande och en aktiv fritid för 
medborgarna. 
 
Det strategiska målet (nr. 6) om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 
hela kommunen är av relevans i ärendet. Det handlar om att förbättra det strategiska 
tillväxtarbetet genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation.  

 
Av Kungälvstrions budgetdirektiv 2021 – 2022 med resultatmål för kommunstyrelsen  
(antaget av KS 2020-04-15) framgår att en god ekonomisk hushållning ska eftersträvas. Ytterst 
handlar det om att säkerställa den generella välfärden och uppfylla lagkraven som finns inom 
skola, vård och omsorg. Enligt kommunens policy för fastigheter och exploatering (KF § 
307/2019-12-05) tillämpar kommunen den s.k. fyrstegsprincipen, för en god hushållning med 
resurser. Alternativet att bygga skola vid befintliga Kode skola (platsen L) bedöms bidra till en 
god ekonomisk hushållning då befintliga lokaler och infrastrukturhelt eller delvis kan nyttjas i 
enlighet med fyrstegsprincipen för att skapa ett sammanhållet skolområde.  
 
Att förlägga en skola med närhet till tågstation och buss förhåller sig dessutom väl till 
resultatmålet nr. 13 om ökad kollektiv jobbpendling med sin närhet till tåg och buss. 
 
Ärendet har bedömts utifrån bland annat Översiktsplan 2010 (2012), Trafikplan (2017), 
Grönplan (2006), Naturvårds- och friluftsplan (2005) samt budgetdirektiv 2021-2022.  
I dagsläget pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan som i detta läge inte kan beaktas 
inför förslag till beslut. 

LOKALISERINGSFAKTORER  Platser 

KATEGORIER  Kode skola (L)  Scoutstugan (M) 

1. Barnens behov snarlikt snarlikt 

2. Kode tätorts utveckling med mera fördel nackdel 

3. Mobilitet  fördel nackdel 

4. Ekonomi & genomförande  fördel nackdel 

5. Risker & störningar  snarlikt snarlikt 

6. Naturvärden & energi  fördel nackdel 
 

ANNAN EGENSKAP 

Kommunägd fastighet  fördel nackdel 

Stöd i ÖP 
i karta snarlikt snarlikt 

i text fördel nackdel 

Brukningsvärd jordbruksmark  fördel nackdel 

Ekonomi  fördel nackdel 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet bedöms bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet då båda alternativen 
på lokalisering ger möjlighet att enbart bygga de lokaler som måste ersättas och Kode skola 
kan fortsätta fungera som skollokaler. En lokalisering av en skola mitt i tätorten förväntas 
bidra till kollektivt resande och att eleverna kan gå och cykla. En trygg och säker skolväg, en 
skola mitt i byn och ett nav för fritidsaktiviteter förväntas bidra till social hållbarhet.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Lokaliseringen av en skola samt idrottshall på platsen vid befintliga Kode skola (L) bedöms 
bidra till nytta för medborgarna. Även på platsen vid scoutstugan (M) ger nya skollokaler och 
idrottshall goda förutsättningar för en bra skolverksamhet även om det inte blir i en 
sammanhållen F-6 skola. En stor del av barnen bor i tätorten och kan få en trygg väg till 
skolan. Idrottshallen blir ett viktigt tillskott till såväl skolidrotten som för föreningslivet som 
bidrar till barn-och ungdomars fritidssysselsättning och att de kommer i rörelse. Om lokalerna 
i Kodeskolan behålls och endast Tunge skola ersätts så innebär det också mindre 
volymökning/kostnadsökning för kommunen och hushållning ur ett skattebetalarperspektiv.   

Ekonomisk bedömning 

En bedömning har gjorts av kostnaden för en sammanhållen F-6 skola på platserna i 
lokaliseringsstudien. Relevanta nyckeltal från nyligen genomförda projekt användes och 
applicerades med nya kvantiteter.  
 
Bedömningen är att ett fortsatt nyttjande av Kode skolas befintliga lokaler i kombination med 
en tillbyggnad intill Kode skola för lokaler för åk 3-6 innebär att en ny sammanhållen 
skolenhet på plats L kostar cirka 28% (cirka 104,6 miljoner kr) mindre än att bygga en 
sammanhållen F-6-skola på någon av de andra platserna i lokaliseringsstudien.  

 
Om det inte är ett krav att den nya skolan ska vara en sammanhållen skola finns även 
alternativet att enbart ersättningsbygga Tunge skola på platsen vid scouterna (M). Då förändras 
skillnaden i investering för platsen vid befintliga Kode skola (L) jämfört med platsen vid 
scouterna(M). Bedömningen är då att platsen vid befintliga Kode skola skulle kosta cirka 25 
miljoner kr mindre än platsen vid scouterna (M), (se tabell nedan). Dock medför det att Kode 
skolenhet inte får ett sammanhållet skolområde och således kommer att behöva ha vissa 
funktioner och lokaler på båda ställen, likt de har idag. En sammanhållen skolenhet skulle 
exempelvis få driftsfördelar genom att bara behöva ett kök, en idrottshall, en slöjd, en 
rektorsexpedition, och en elevhälsomottagning mm. Bedömning görs att det finns en 
ekonomisk fördel med platsen vid befintliga Kode skola (L) eftersom den skapar en 
sammanhängande skolenhet för kommande drift. Det förhåller sig väl till den s.k. 
fyrstegsprincipen. 
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Bedömningarna ovan är baserade på nyckeltal i ett mycket tidigt skede. För en mer säker kalkyl 
krävs detaljprojektering och djupare utredningar, såsom av geoteknik och vatten- och avlopp. I 
den ekonomiska bedömningen ingår kostnader för trafikåtgärder på de utredda platserna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lokaliseringsstudie 2021-05-21 
Bilaga: Planeringsförutsättningar 2021-05-20 
Trafikutredning Ramboll 2021 
 
 

 

Förslag till beslut i KS 

1. Förvaltningen överlämnar två förslag till lokalisering av ny skola, platsen vid Kode skola 
(L) och platsen vid scoutstugan (M). 

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt 
beslutspunkt 1. 

3. Om plats M beslutas gäller inte längre uppdraget om en sammanhållen skola. 
4. Om plats M beslutas får förvaltningen i uppdrag att pausa planarbete på plats L. 

 
 
 

 
 
Haleh Lindkvist Anders Holm 
Kommundirektör  Sektorchef Samhälle & utveckling 
 
 

Befintliga Kode Skola 

byggs ut till sammanhållen 

F-6 skola Ej sammanhållen skola

Typ av kostnad

Kode skola (L) 

med idrottshall

Scouterna (M) 

med idrottshall
Väg och GC 5 875 000 kr                        13 275 000 kr                        

Flytta scoutbyggnad -  kr                                    1 500 000 kr                          

Ledningar 8 650 000 kr                        3 550 000 kr                          

Grundläggning 3 182 608 kr                        6 701 792 kr                          

Skolgård 4 000 000 kr                        5 790 000 kr                          

Parkering och vändslinga 6 000 000 kr                        13 910 400 kr                        

Markköp/inlösen 6 216 000 kr                        15 000 000 kr                        

Övrigt 1 450 000 kr                        250 000 kr                             

Totalt Infra 35 373 608 kr                      59 977 192 kr                        

Skolbyggnad 191 200 000 kr                    191 200 000 kr                      

Idrottshall/sal 20 000 000 kr                      20 000 000 kr                        

Totalt 246 573 608 kr                    271 177 192 kr                      
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För kännedom till: henrik.johansson@kungalv.se 
rickard.holmgren@kungalv.se 
asa.johansson@kungalv.se 
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LOKALISERINGSSTUDIE Kode nya skola 
Ärende: KS2016/0185 

Bilaga 
Planeringsförutsättningar  
Innehåll: 

Planeringsförutsättningar generellt ................................................................................................ 1 
Planeringsförutsättningar specifikt i Kode ..................................................................................... 6 

 
__________________________________________________________ 

Planeringsförutsättningar generellt  
I planering inför byggnation finns en mängd aspekter att beakta. Intressen ställs mot varandra. Det kan 
handla om till exempel naturvärden, trafik, geoteknik och ekonomi. Det handlar om såväl allmänna intressen 
som till exempel privatpersoners eller föreningars enskilda intressen. Under planering inför byggnation krävs 
att kommunen gör avvägningar mellan de olika intressena. Olika intressen är olika väsentliga och vissa 
intressen kan behöva stå tillbaka för andra. Med det inte sagt att något av intressena är oviktigt. 
Avvägningarna mellan olika intressen görs enligt lag, hur domstolar har dömt i liknande fall, förarbeten till 
lagen (propositioner) och enligt kommunens interna styrdokument. Kommunen har s.k. planmonopol. Det 
innebär ett långtgående självbestämmande över användningen av mark och vatten inom kommunen. Men 
det innebär inte att lagstiftningen får frångås. Lagen råder över kommunens styrdokument. En ny detaljplan 
som inte förhåller sig korrekt till lagen blir, om den överklagas, upphävd av domstol.  

Lagkrav om planering inför byggnation finns i plan- och bygglagen (PBL) och i viss mån i miljöbalken (MB) 
och annan lag. Därtill finns bl.a. mål, riktlinjer, rekommendationer och annat vägledande planeringsunderlag 
från olika myndigheter, ansvariga för olika frågor. PBL inleds med dess s.k. portalparagraf, som beskriver 
det övergripande syftet med lagen. Här tydliggörs vikten av långsiktighet. Endast en bråkdel av PBL och 
MB syns här. Lagar finns på internet. Många domar finns på internet. Propositioner finns på internet.  

Enligt PBL:s portalparagraf finns i denna lag bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (1 kap. 1 § PBL). 

 
Enligt PBL ska planläggning syfta till att markområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Bestämmelserna om hushållning i miljöbalkens tredje 
och fjärde kapitel ska tillämpas (2 kap. 2 § PBL). Planläggning ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig 
och användbar för alla samhällsgrupper och en långsiktigt god hushållning med bl.a. mark och energi (2 kap. 3 
§ PBL). Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bl.a. jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna bl.a. trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt och möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar (2 kap. 5 § PBL). Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan, till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser, till behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- 
och hygienförhållanden, trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, till möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och till behovet av framtida förändringar och 
kompletteringar (2 kap. 6 § PBL). 

Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan (ÖP). Det är i den kommunen förklarar inriktningen om 
hur markområden ska användas och bl.a. hur den byggda miljön ska utvecklas. ÖP är betydelsefull vid 
kommunens beslut. Men den är enligt lag inte juridiskt bindande, utan vägledande. Kungälvs kommuns 
gällande översiktsplan 2010 antogs 2012 och aktualitetsförklarades 2016, av kommunfullmäktige. Därtill 
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finns ett flertal andra kommunala, politiskt beslutade styrdokument relaterade till byggande. Till dem hör 
Kungälvs Kulturminnesvårdsprogram (1990), Naturvårds- och friluftlivsplan (2005), Grönplan (2006) och 
Trafikplan (2017). Kungälvs ÖP och övriga interna styrdokument finns på kommunens webbplats.  

Kungälvs ÖP redovisar kommunens föreslagna utveckling i dels text, dels mark- och 
vattenanvändningskartor för de olika tätorterna. I text finns generella riktlinjer för hela kommunen och 
generella riktlinjer för de olika respektive tätorterna. Mark- och vattenanvändningskartorna visar riktlinjer 
knutna till specifika markområden. På kartorna anges bland annat eventuell lämplighet för viss typ av 
tillkommande byggnation, såsom för bostäder eller verksamheter. En översiktsplan är översiktlig. Mark- och 
vattenanvändningskartornas gränser skall inte ses som exakta. Markområdenas lämplighet har för viss 
byggnation utretts bara till en viss gräns, med en viss noggrannhet, inför fortsatta utredningar och  
planarbeten.   

Enligt ÖP gäller bl.a.: ”Översiktsplanen handlar (…) om människor som ska leva sina liv i Kungälv, nu och i 
framtiden. Män, kvinnor, barn och ungdomar som ska pyssla ihop sitt vardagsliv, hemma, i skolan, på fritiden 
och på jobbet. En genomtänkt markanvändningsplanering underlättar livet och lägger grunden för att på lika 
villkor få goda sociala levnadsförhållanden” (sida 8). ”Bebyggelsestrukturen i Kungälvs kommun ska stödja en 
god kollektivtrafik. (…) En mer koncentrerad bebyggelse är också en förutsättning för en utveckling av såväl 
kollektivtrafik som övrig service” (sida 4). ”Utvecklingen av transportsystemet och bebyggelse ska samordnas. 
Förslagen till framtida markanvändning ska stärka underlaget för kollektivtrafik för att möjliggöra en mer 
långsiktigt hållbar samt klimat- och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur och transportsystem. (…) 
Serviceorterna ska utvecklas för att stärka underlaget för kollektivtrafik och service.” (…) Intill stations- och 
hållplatslägena, dvs [kommunens huvudstråks] noder, finns stor potential att förtäta och utveckla befintliga 
orter” (sida 15).  

 
Enligt ÖP: ”För respektive delområde redovisas [bl.a.] rekommendationer för bebyggelseutveckling, bevarande 
av natur- och kulturintressen (…). Avgränsningarna för de föreslagna förändringarna är grov och schematisk 
och syftar till att visa på, hur och i vilka riktningar utvecklingen bör ske.” (…) ”Kring varje tätort redovisas en 
tätortsavgränsning. (…) Tätortsgränsen innebär att utbyggnadsbehovet för bostäder och verksamheter för 
respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. Det kan även bli aktuellt med ytterligare förtätningar 
av bebyggelsen som inte redovisas som utbyggnadsområden på karta.” (…) ”En utbyggnadsordning för nya 
bostadsområden redovisas genom en uppdelning av områdena på kort (2020) och lång sikt (2050). Grundidén 
är att varje samhälle ska kompletteras och utvecklas från de inre delarna och växa utåt. Nya områden ska 
tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintlig 
infrastruktur” (…) ”Gällande åkermark inom tätortsavgränsningar som kan behöva tas i anspråk är 
huvudinriktningen att den särskilt värdefulla sparas längst.” (sida 30) 

Kungälvs Trafikplan (2017) är ett stöd i att skapa balans mellan den tillgänglighet transportsystemet ger och 
de effekter som transporter har på samhället. Trafikplanens inriktning definieras av mål som utgår från 
styrande dokument på nationell och regional nivå men även på kommunal nivå, det vill säga på andra 
kommunala styrdokument. 

Enligt Trafikplan: ”De strategiska målen är: öka andelen hållbara resor; ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd 
och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter; 
öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer; öka samnyttjande av trafikslag, och minskad miljö- och 
klimatpåverkan” (sida 5). ”Den övergripande strategin (…) är hållbart resande. Hållbart resande kan definieras 
som transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och 
miljö. I en mer praktisk hållning menas att resande i första hand sker med hållbara färdsätt som gång, cykel och 
kollektivtrafik eller att resor inte behöver göras alls. Det konkreta arbetet att möjliggöra hållbart resande kan då 
delas in i två delar: att påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart resande, och 
hållbar planering som ger förutsättningar för ett effektivare resande.” (…) ”För att uppnå hållbart resande är 
det av stor vikt att se till hela resan, från start till slut” (sida 7). Vidare följer ”strategi för bättre tillgänglighet 
som bidrar till attraktivt Kungälv”: ”Bilen är en grundläggande förutsättning för att dagens samhälle ska fungera. 
Så kommer det med all sannolikhet att fortsätta att vara under överskådlig framtid. (…) En ökad biltrafik leder 
bland annat till ökat markanspråk för infrastruktur, buller- och luftföroreningar, trängsel, sämre framkomlighet 
och tillgänglighet för kommuninvånare och näringsliv vilket påverkar attraktivitet på flera olika plan,” och 
strategier: prioritera yteffektiva trafikslag; öka tillgänglighet och framkomlighet för cykel-, gång- och 
kollektivtrafik; disponera om gatu- och stadsrum till en ökad möjlighet att förflytta sig till fots, med cykel och 
kollektivtrafik; fortsatt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i huvud- och sekundärstråken, och 
kommunen samverkar med aktörer inom handel för att stärka möjligheterna till hållbara inköpsresor” (sida 7-
9).  
 
”En allt viktigare aspekt som får större genomslag är att mycket stillasittande har en negativ påverkan på 
människors hälsa. Relaterat till transporter innebär det att bilen har störst negativ påverkan och gång har störst 
positiv påverkan på hälsan. Alla dessa aspekter är viktiga skäl till att planera för hållbart resande och att skapa 
en attraktiv kommun” (sida 3).  
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Mått för rimliga gångavstånd till kollektivtrafik har tagits fram av Trafikverket (TRV), Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), Kungälvs kommun, med flera. I Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv 
kollektivtrafik, Kol-TRAST (TRV och SKL 2012, ISBN: 978-91-7164-842-6) definieras acceptabelt 
gångavstånd till hållplats. I Kungälvs kommuns Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik (2019), hörande 
till Trafikplan, anges strategier för kollektivtrafikens utveckling.  

Enligt Kol-TRAST: ”Fem minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora 
städer. Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter” (sida 54).  
 
Enligt Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik: För serviceorterna/tätorterna gäller att ”prioritera lokalisering 
av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga knutpunkter och stationer där utbudet av kollektivtrafiken 
är som störst; planera för gena stråk för kollektivtrafiken med hög framkomlighet; planering för att ny 
bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafiken, längsta gångavstånd till hållplats ska inte överstiga 900 
meter; årligen tillgänglighetsanpassa 1 hållplatsläge på kommunalt vägansvar; turtätheten ska motsvara 15-
minuterstrafik under högtrafik och utökade turer kvällar och helger; sammankoppla lokaltrafiken med 
regiontrafiken hela trafikdygnet; planera kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykelresor” (sida 22).  

Brukningsvärd jordbruksmark skyddas i lag. Skyddet skall ses långsiktigt, för kommande generationer. Det 
handlar främst om att säkerställa livsmedelsproduktionen i landet. Men handlar också om att bl.a. 
upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemstjänster. Jordbruksmark kan utgöras av åker-, ängs-, hag- 
eller betesmark. Brukningsvärd jordbruksmark utgör inte riksintresse, men jordbruk är av nationell 
betydelse.  

Enligt miljöbalken är bl.a. jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 
(3 kap. 4 § MB).  

Byggnation av ny skola är ett väsentligt samhällsintresse. Brukningsvärd jordbruksmark får således tas i 
anspråk för skola om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Skola kan alltså byggas på åker, men bara om det inte finns annan lämplig plats 
för den. (Se t.ex. mark- och miljödomstolens (MÖD:s) domar P 5481-17 (2018-04-19) och P 5876-18 (2019-
03-19). En alternativ lokalisering anses vara möjlig om exploateringsföretaget är fullt godtagbart från 
samhällsbyggnadssynpunkt, tekniskt och funktionellt lämpligt samt ekonomiskt rimligt. (Se proposition 
1985/86:3 sida 158).   

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD:s) domar under senare år om brukningsvärd jordbruksmark är 
förhållandevis tydliga. Avgörande utöver vad som framgår av miljöbalken är vad kommunens översiktsplan 
anger om saken. Med detta avses vad översiktsplanen anger om vilka samhällsintressen som är så pass 
väsentliga att brukningsvärd jordbruksmark kan behöva tas i anspråk om ingen annan lämplig plats finns, 
och vilka markområden av brukningsvärd jordbruksmark som pekas ut som eventuellt lämpliga för 
byggnation. (Se t.ex. mark- och miljööverdomstolens domar P 1188-17 (2017-06-27) och P 5481-17 (2018-
04-09). 

Enligt ÖP: ”Jordbruksmark ska som grundprincip inte användas för ny bebyggelse. Kommunen ska hushålla 
särskilt med den mest värdefulla jordbruksmarken. För att främja en utveckling av våra orter kan den tätortsnära 
jordbruksmarken behöva tas i anspråk. En vägning måste dock göras mot bl a en god kollektivtrafik, 
tillgänglighet till service och bevarandet av närströvområden” (sida 4). Vidare, om de s.k. närströvområdena 
anges att ”Särskilt viktigt vid komplettering av bebyggelse inom tätorterna är det att ta hänsyn till de utpekade 
närströvområdena. För serviceorterna Kungälv/Ytterby, Kärna, Kode och Diseröd har omfattning och värden 
av närströvområden studerats i fördjupningar till kommunens naturvårds- och friluftsplan” (sida 52).  

En utredning av jordbruksmark i Kungälvs kommun startade våren 2020. Den förväntas bli klar under 
februari 2021.  

Enligt utkast till utredning av jordbruksmark i Kungälvs kommun: Avgörande för om jordbruksmark är 
brukningsvärd är produktionsvärdet, skiftenas storlek, arten av produktion, jordartssammansättning, 
markavvattning, arrondering, nuvarande skötsel och skiftenas form. Uppgifter om naturvärden bör inhämtas 
från planer, program och andra möjliga källor. Eventuell tillgänglig information om ekosystemtjänster knutna 
till det aktuella området samlas också in. Det kan handla till exempel om värde för pollinatörer, kvävebindning 
och utjämning av vattenflöden (sida 28).   

Mark- och miljödomstolen (MMD) har prövat frågan om jordbruksmark, ur perspektivet olägenhet p.g.a. 
gödsellukt. Jordbruk, som ju är av nationell betydelse, ansågs hotat inte enbart just på den mark som 
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ianspråktogs, utan dessutom inom ett inte obetydligt omkringliggande område. Beslut att anta detaljplan 
upphävdes p.g.a. att saken inte var utredd i tillräcklig mån.  

Enligt MMD P 4803-18 (2019-02-22): ”Erfarenhetsmässigt kan lukt från spridning av gödsel som det är fråga 

om här vålla olägenheter för omgivningen inom ett inte obetydligt område. Det kan därför innebära att det 

ställs krav enligt miljöbalken på verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att minska sådana störningar, eller 

att helt enkelt upphöra med gödselspridningen. Det är angeläget att sådana frågor reds ut i förväg i samband 

med att det planeras för att i närheten etablera verksamheter som kan vara känsliga för den typen av störningar, 

t.ex. vägrestaturang. Först därefter är det möjligt att väga olika intressen mot varandra för att i en eventuell 

konfliktsituation avgöra vilket intresse som bör ha företräde.” 

Länsstyrelsens bevarandeprogram Värdefulla odlingslandskap Göteborgs och Bohus län (1995) syftar till 
bl.a. att utgöra underlag i fysisk planering på olika nivåer. Bevarandeprogrammet bör samspela med den 
översiktliga fysiska planeringen i kommunerna. De värdefulla områdenas geografiska utbredning skall 
knappast ses som exakt angiven, men av de platser som studerats i lokaliseringsstudien vilka helt eller delvis 
utgörs av brukningsvärd jordbruksmark ligger samtliga förutom platser D och H även inom område av 
värdefullt odlingslandskap Solberga, Restad, Lökeberg, Ödsmåls kile (nr. 82-04).    

Kommunens Naturvårds- och friluftsplan (2005) anger bl.a. hur olika typer av naturområden skall visas olika 
grad av hänsyn i samband med exploateringar.  

Enligt Naturvårds- och friluftsplan: Om värdefulla odlingslandskap (hänsynsnivå 3) anges: ”Vid all exploatering 
skall iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de höga naturvärdena. Se i övrigt kommunens översiktsplan 
beträffande riktlinjer för ny byggnation m m. (sida 45).”   

Enligt Naturvårds- och friluftsplan: Om tätorternas s.k. närströvområden (hänsynsnivå 2) anges: ”omfattande 
exploatering (…) får ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de 
höga natur- och/eller friluftslivsvärdena. Exploatering i närheten ska ske med hänsyn till naturvårds- och 
friluftslivsvärdena” (sida 44). Men undantaget nämns, att ”För närströvområden kan det i vissa fall bli aktuellt 
med ändrade gränsdragningar. Dessa ska dock föregås av en särskild studie som motiverar sådana ändringar 
från naturvårds- och friluftslivssynpunkt” (sida 45). 

Naturvårds- och friluftsplanen nämner även kulturmiljövärden, jordbruksmark och kollektivtrafik. Därtill 
redovisas ett förslag till principiellt tillvägagångssätt för hur naturvårds- och friluftslivsfrågorna bör hanteras 
i samband med fysisk planering.  

Enligt Kungälvs Naturvårds- och friluftsplan: ”Det är även viktigt att man vid alla exploateringar tar hänsyn till 
andra viktiga miljöavvägningar än naturvårds- och friluftslivsfrågor. Det gäller främst följande: Områden med 
höga kulturvärden skall skyddas. (…) De områden som berörs är främst riksintressen för kulturmiljövården 
samt områden i kommunens kulturminnesvårdsprogram. För försörjningen värdefull jordbruksmark och 
produktiv skogsmark skall bevaras (…). Ny bebyggelse bör lokaliseras dit där det finns förutsättningar för 
rationell kollektivtrafik. (…)” (sida 45). Vidare anges att ”I de festa fall kommer en kontroll i fält att behöva 
göras då naturvårds- och friluftslivsplanen inte ger en fullständigt heltäckande bild av vilka lokalt värdefulla 
områden som finns i kommunen. Dessutom kan förändringar ha skett av sedan tidigare karterade områden. 
Kontrollen i fält bör utmynna i en kartläggning och bedömning av naturvärden och friluftslivsvärden inom det 
aktuella området” (sida 46).  

Naturvårds- och friluftsplanen har fördjupats i rapporter Närströvområden i Kungälv-Ytterby (2006) och 
Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd (2011). I fördjupningen för Kungälv-Ytterby anges syftet 
med fördjupning, och bl.a. metodbeskrivning. I fördjupningarna bedöms och delas närströvområdena in i 
värdeklasser A-C, där A är av stort värde för hela staden eller trakten, B är lokalt värdefullt och C är övrigt 
lokalt värdefullt närnaturområde.  

Enligt fördjupning om närströvområden i Kungälv och Ytterby: ”Närströvområdena i naturvårds- och 
friluftslivsplanen har hämtats från kommunens [dåvarande] översiktsplan [kallad Kommunplan 2000]. Det 
saknas dock dokumentation som beskriver anledningen till valet av områden. (…). Denna närströvrapport är 
alltså ett komplement till naturvårds- och friluftslivsplanen som tydligare beskriver och definierar kommunens 
närströvområden” (sida 5-6). ”Samtliga områden enligt klass A-C i rapporten bedöms tillhöra hänsynsnivå 2 i 
kommunens naturvårds- och friluftslivsplan” (sida 8).   

Grönområden fyller flera funktioner. Förtätning av bebyggelse innebär inte bara ökad vikt av att bevaka 
enskilda grönområdens gränser, utan även ökad vikt av att långsiktigt säkerställa interaktionen mellan 
grönområden, och dess respektive kvalitet. Frågan om grönstruktur hänger tätt samman med bland annat 
klimatförändringar och dagvattenhantering, ekosystemtjänster och landskaps- respektive stadsbild. 

Enligt Boverket: ”Grönska och vatten, parker och grönområden, ökar attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa 
områden bidrar till att minska buller och luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum 
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som stärker den sociala sammanhållningen. På den här sidan berättar vi hur grönstrukturen bidrar till att skapa 
hållbara och attraktiva städer och tätorter”  
(PBL Kunskapsbanken: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/attraktivt/) 

 
Enligt PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder (2 kap. 3 § (1.) PBL). Bebyggelse och 
byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap. 
6 § PBL).  
 
Enligt MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten 
av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 6 § MB). 
 
Enligt Boverket: ”Kopplingen mellan hälsa och miljö har länge varit känd, det vill säga att naturen har en positiv 
påverkan på människors välmående och verkar stressminskande och blodtryckssänkande.” (…) ”Att fastställa 
nyckeltal för värdet av grönområden är svårt, då studierna sällan har som mål att kvantifiera, utan snarare 
kvalitativt värdera hur grönområden i staden påverkar människan.” (…) ” WHO [Världshälsoorganisationen] 
föreslår att varje stadsbo inte bör ha längre än 300 meter till närmsta grönområde, något som bekräftas av 
danska och svenska studier, medan Natural England går vidare och preciserar att ett sådant grönområde bör 
vara på minst 2 hektar och att ett 20 hektar stort grönområde bör finnas inom två kilometer från hemmet.”  
(PBL Kunskapsbanken: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/rakna/rekreation/) 
 

I kommunens Grönplan (2006) identifieras tätorternas bl.a. kvartersparker, stadsdelsparker och 
friluftsområden. Dessa sammanfaller i vissa fall med närströvområdena. Grönplan visar kommunens 
avsikter beträffande bevarande och utveckling av tätorternas parker och andra grönområden. Natur- och 
rekreationsvärden belyses.   

Enligt Grönplan: ”Tillgången på grönytor i form av kvarters- och stadsdelsparker i de större tätorterna är god” 
(…) ”För att öka värdet av den ibland splittrade grönstrukturen föreslås att grönytorna binds samman med 
gångstråk och gröna korridorer. Det blir då möjligt att i en väl sammanhängande grönytestruktur kunna ta sig 
ut i den omgivande naturen” (sida 1). Vidare anges att det är ”viktigt att formulera mål och riktlinjer för arbetet 
med gröna frågor och att bedriva en medveten och långsiktig planering av de gröna miljöerna så att den 
planerade exploateringen, samt den befintliga och den framtida grönstrukturen, resulterar i en god bebyggd 
miljö för ett uthålligt samhälle” (…) ”Grönplanen är vägledande för beslut dels i förändrings- och 
förnyelsearbetet, dels i allmänna skötselfrågor” (sida 2). ”Grönstruktur är ett samlande begrepp för allt det 
viktiga som grönskan, vattnet, marken och allt det levande som finns i våra tätorter och i vår kommun. 
Grönstrukturen är ett nätverk av små och stora grönområden av olika karaktär och funktion. Hela spektrat från 
den välskötta stadsparken eller trädgården till den “vilda” naturen innefattas i det som i planeringssammanhang 
brukar kallas för grönstruktur. De gröna områdena kan vara mer eller mindre sammanhängande och är 
oberoende av ägo- eller administrativa gränser” (sida 2-3). ”Om den gröna miljön ses som en 
exploateringsreserv sker en fragmentering av den gröna strukturen till små splittrade grönområden, vilka har 
sämre möjligheter att fungera för människor, djur, stad och miljö. Det är därför viktigt att hela tiden arbeta med 
den gröna miljön just som en struktur och att förstå den gröna miljöns betydelse, funktion och värden” (sida 
3).  

Standardiserade naturvärdesinventeringar (NVI) utförs enligt Svensk standard (SS 199000:2014), för att 
fastställa ett områdes naturvärden och avgränsa eventuella naturvärdesobjekt. Inventering sker i fält. 
Standardiseringen innebär att naturvärdesinventeringar blir mindre godtyckliga och dessutom jämförbara 
med varandra. En NVI får inte utföras utanför perioden första april till trettionde november, och redovisar 
naturvårdsarter, landskapsobjekt och naturvärdesobjekt som är beskrivna och indelade i klasser, s.k. 
naturvärdesklasser. 

Enligt Svensk standard (SS 199000:2014) 
 Klass 1: Högsta naturvärde. Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 

global nivå. 
 Klass 2: Högt naturvärde. Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 

nationell nivå. 
 Klass 3: Påtagligt naturvärde. Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller 

blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.   
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 Klass 4: Visst naturvärde. Av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Användbar för områden som tydligt påverkats 
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald 

 
Boverket anger rekommendation om friyta (skolgård) per elev i grundskolan. ”Utifrån studier och aktuell 
forskning har flera kommuner tagit fram egna riktlinjer, med rekommenderade mått för friyta. Sådana 
riktlinjer är inte bindande men kan vara ett stöd vid handläggning av detaljplaner, bygglov och 
tillsynsärenden.” 
 

Enligt Boverket: ”Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvm per barn i förskolan och 30 kvm per barn i 
grundskolan,” och ”Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 kvm,” och 
”Byggnadsnämnden ska bedöma vad som ska anses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och 
utevistelse.”  
(PBL Kunskapsbanken: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-
byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-forskolor-och-skolor/) 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan 
orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Farligt 
gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår 
fast vilka risker eller skyddsavstånd som kan vara tolerabla i samband med planering av markanvändning i 
närheten av trafikleder för farligt gods på vägnätet. Flera länsstyrelser har tagit fram länsvisa statliga 
rekommendationer för hur den kommunala planeringen bör förhålla sig till risker från transporter med 
farligt gods. Bland annat har de tre storstadslänsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 
tagit fram en gemensam riskpolicy för transporter av farligt gods på väg- och järnväg. 
¨ 

Enligt Boverket: ”För transporter av farligt gods på järnväg anger Banverket (numera Trafikverket) och 
Räddningsverket (numera MSB) i rapporten ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods” att det bör finnas en 
bebyggelsefri zon på minst 30 meter från mittlinjen av ett järnvägsspår och en riskhanteringszon på upp till 150 
meter från mittlinjen av ett järnvägsspår.”  
(PBL Kunskapsbanken: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-
sakerhet-och-risker/risker-riktvarden-och-underlag/farligt-gods/ 

Planering inför byggnation påverkas av forskning och därtill samhällsdebatt. Planeringsideal varierar över 
tid. Det avspeglas i viss mån i ändringar i lagstiftningen, och det avspeglas i reviderade mål, riktlinjer, 
rekommendationer och annat vägledande planeringsunderlag från olika myndigheter. Kungälvs politiker 
initierar och beslutar löpande om förändringar.  
 
Det politiska styrsystemet omfattar såväl kvalitet som ekonomi. Givetvis har kommunen ett starkt eget 
incitament att hushålla med sina skatteintäkter, men skall också svara upp mot kommunallagen om god 
ekonomisk hushållning. Givetvis vill kommunen för varje utgift få tillbaka så mycket värde som möjligt. Än 
bättre än värde är mervärde. Den ekonomiska aspekten är långt ifrån den enda viktiga, men också långt ifrån 
oviktig.  
 

Enligt kommunens Policy för fastigheter och exploatering (KF § 307/2019-12-05) ska kommunen fortlöpande 
arbeta med lokalresursplanering enligt fyrstegsprincipen på såväl medellång som längre sikt. Fyrstegsprincipen 
är både ett sätt att motverka överinvesteringar och ett sätt att tillse målet om ett effektivt lokalutnyttjande. 
Fyrstegsprincipen används som ett sätt att prioritera vilka investeringar som är nödvändiga och när det går att 
utnyttja befintliga tillgångar. Fyrstegsprincipen rymmer fyra steg: (1) tänk om: först och främst överväga 
organisatoriska åtgärder som kan påverka lokalbehovet till exempel nya arbetssätt, (2) optimera: genomföra 
åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler, (3) bygg om: lokalanpassningar 
(begränsade ombyggnationer) vid behov, och (4) bygg nytt: nyinvesteringar och/eller större 
ombyggnadsåtgärder, om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen (sida 8-9).   

 
 

__________________________________________________________ 

Planeringsförutsättningar specifikt i Kode 
Nuvarande elevantal i Kode upptagningsområde, i årskurser F-6, är cirka 460. Uppskattning enligt 
befolkningsprognos ger att det kommer att dröja mer än 10 år innan antalet 630 elever i årskurser F-6 
uppnås, och dröja mer än 20 år innan antalet 900 elever i årskurser F-6 uppnås. Det finns inget beslut om 
att förlägga högstadium i Kode, vare sig i Kode nya skola eller som separat skola.   
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Kungälvs kommuns gällande översiktsplan (ÖP) redovisar Kodes föreslagna utveckling i generella riktlinjer 
i text, och i riktlinjer redovisade som markområden eventuellt lämpliga för viss byggnation, i mark- och 
vattenanvändningskarta (sida 35-27). 

Enligt ÖP: ”Genom att stärka serviceorten med bebyggelse kan befolkningsunderlaget öka och bidra till en 
utveckling av service och kollektivtrafik. Pendeltågstationen är mycket viktig för Kodes utveckling” (sida 35). 
”Bohusbanan har en avgörande betydelse för Kodes framtid. Största tänkbara hänsyn ska därför tas till 
järnvägen, både till trafikens krav och till en utveckling av persontrafik till och från Kode” (sida 36).  
 
Enligt ÖP: ”Kode föreslås att i första hand växa genom förtätning och ny bebyggelse i direkt anslutning till den 
befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen som redovisas är åt väster och åt söder. Genom att låta 
Kode växa västerut kommer en mindre del av odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse. Samtidigt innebär 
avgränsningen av Kodes utvecklingsområde att risken att sprida ny bebyggelse på det kringliggande 
odlingslandskapet begränsas. Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste studeras utifrån ortens karaktär. 
Särskilt viktigt är hur övergången till omlandet bör hanteras. En utbyggnad åt öster bedöms i nuläget inte 
lämplig trots att det skulle kunna motiveras med närheten till kollektivtrafik (…). E6:an med dess avfarter utgör 
en märkbar barriär och det upplevda avståndet är troligen betydligt längre.” (…) ”Ett stärkt centrumområde på 
ömse sidor av stationen är av stor betydelse för Kodes framtida utveckling.” (…). ”Service och åtgärder som 
stärker centrumområdets tillgänglighet bör prioriteras” (sida 35).  

Gällande översiktsplanen har för Kode bedömts vara inaktuell nog att behöva ersättas, av en fördjupad 
översiktsplan för Kode. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kode skall påbörjas 
2021. Att föredra vore förstås att först ha den fördjupade översiktsplanen för Kode klar, eller att ha påbörjat 
arbetet med den, och därefter att avgöra placeringen av Kode nya skola. Möjlighet till det saknas då 
byggnation av skolan brådskar.    

Både Kode och Ytterby är utpekade som viktiga stationssamhällen, längs Göteborgsregionens huvudstråk. 
En fördjupad översiktsplan för Ytterby är under framtagande. Den har inriktningen att ny bebyggelse 
föreslås tillkomma först och tätast närmast järnvägsstationen, medan områden längre från stationen föreslås 
bebyggas senare och glesare. Det handlar om hållbar mobilitet, det vill säga att öka andelen kommuninvånare 
som kan jobbpendla smidigt med framförallt tåg, men även buss, och därmed minska andelen bilberoende. 
Inriktningen för den fördjupade översiktsplanen i Kode kommer att bli densamma. Avsikten är att antalet 
boende i Kode tätort skall öka markant framöver. Ju fler som reser till och från en tågstation desto mer 
säkrad är stationens framtid, det vill säga desto lägre är sannolikheten att stationen dras in framöver. 
Gällande översiktsplans mark- och vattenanvändningskarta för Kode kommer i och med den fördjupade 
översiktsplanen för Kode att ersättas av en mark- och vattenanvändningskarta som bättre tillgodoser 
gällande översiktsplans generella riktlinjer för kommunen och Kode. 

Under framtagandet av gällande översiktsplan yttrade Trafikverket (TRV) att järnvägskorsningen i Kode var 
undermålig ur trafiksäkerhetssynpunkt och måste byggas om innan ny exploatering, d.v.s. fler trafikrörelser, 
kan medges. Senare har Trafikverket uppgett att korsningen under nuvarande omständigheter bedöms som 
säker nog även vid ny exploatering. Oavsett Trafikverkets ståndpunkt ser kommunen behovet inför 
utveckling av Kode tätort att studera järnvägsövergången och eventuell förändring av den. Även andra 
trafikåtgärder kommer att bli aktuella, i och med att antalet bostäder i Kode tätort skall öka.  

Enligt ÖP: ”Innan en ny planskild korsning finns i Kode är någon ny exploatering inte möjlig i tätorten. 
Områden föreslagna för utveckling av bostäder eller verksamheter kan vara berörda och tas bort beroende på 
vilka utredningsförslag för planskild järnvägskorsning som är mest lämpliga” (sida 35). ”Kode ska utvecklas 
ytterligare som kollektivtrafikknutpunkt och bli en självklar bytespunkt för resande från Aröd och 
Ödsmålsmosse.” Behov av ytterligare pendelparkeringar för bil och cykel ska utredas. I samband med sådana 
lösningar ska trygghet och tillgänglighet öka.” (…) ”I Kode bedöms möjligheten att skapa trygga och gena gång 
och cykelvägar till skola, kollektivtrafik och centrumområdet vara stora. Det befintliga gång- och cykelvägnätet 
behöver kompletteras” (sida 36).  

Plats L utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. Plats M utgörs delvis av brukningsvärd jordbruksmark. 
Hela plats C utgörs av brukningsvärd jordbruksmark.  

Hela plats C pekas i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta för Kode tätort ut som eventuellt 
lämplig för byggnation (av bostäder år 2020). Den del av plats M som utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark ligger precis utanför översiktsplanens tätortsavgränsning och pekas inte ut som eventuellt 
lämplig för byggnation.  

Plats L ingår inte i värdefullt odlingslandskap (Länsstyrelsen, 1995). Plats M ingår delvis i värdefullt 
odlingslandskap. Hela plats C ingår i värdefullt odlingslandskap.  
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Plats L utgörs delvis av del av grönområde Bräckeskogen, på cirka 6 hektar. Plats M utgörs delvis av del av 
grönområde Långelandaskogen, på cirka 15 hektar. Den del av plats M som utgörs av del av grönområde 
pekas i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta ut som eventuellt lämplig för byggnation (av 
bostäder år 2050). 

I fördjupning av Naturvårds- och friluftsplanen, rapport Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd 
(2011) konstateras att inget s.k. närströvområde i eller kring Kode hör till värdeklass A, av stort värde för 
hela staden eller trakten. Ett hör till värdeklass B, lokalt värdefullt. Det gäller grönområde 
Kvarndammen/Hammar på cirka 12 hektar, cirka 400 meter norr om tätorten. Tre hör till värdeklass C, 
övrigt lokalt värdefullt närnaturområde. Dessa ligger inom tätorten. Det gäller Bräckeskogen (plats L), 
Långelandaskogen (plats M) och ett tredje grönområde, i sydöstra delen av tätorten, på cirka 28 hektar.  

Enligt Naturvårds- och friluftsplanen (2005) gäller för grönområdet Kvarndammen/Hammar norr om 
tätorten, men inte för annat grönområde i eller kring Kode tätort, att det är ett s.k. lokalt värdefullt 
naturområde (sida 42).  

Grönplan (2006) har ett avsnitt om Kode specifikt. Utöver tre s.k. kvartersparker redovisas i Kode tätort, 
på västra sidan om järnvägen, sex s.k. stadsdelsparker/friluftsområden. Kvartersparkerna ligger i den mest 
centrala delen av Kode tätort. Stadsdelsparkerna/friluftsområdena ligger mer i utkanten. En s.k. 
kvarterspark (plats K) är liten och ligger mellan Bräckeskogens och Långelandaskogens södra delar. Även 
Bräckeskogen (plats L) är kvarterspark, medan Långelandaskogen (plats M) är s.k. stadsdelspark/ 
friluftsområde.  

Enligt Grönplan: ”Villasamhället Kode ligger ute i ett relativt flackt odlingslandskap och det omgivande 
odlingslandskapet är inte tillgängligt för rekreation.” (…) ”Villaträdgårdarna är små och storvuxna träd 
förekommer således sällan. Mellan bostadsområdena finns tre grönområden som fungerar som kvartersparker. 
Dessa har karaktären av naturmark med högväxta träd och buskage där vegetationen har fått utvecklats fritt. 
Ett enklare nät med naturstigar finns i dessa grönområden. Den friväxande gröna miljön är uppskattad och 
spännande lekmiljö för barn och kompletterar villaområdets lekmöjligheter. Samtliga boende i Kode har 
kvarterspark eller natur inom 300 meter från sin bostad.” Vidare anges som brister ”Grönområdena är ensartade 
och likformade. Det omgivande odlingslandskapet gör det svårt att ta sig ut i skogen.” Som förslag på projekt 
anges ”Utveckla kvarters- och stadsdelsparker i naturmarken med brynzoner, flerskiktade trädbestånd och ett 
mer varierat fältskikt.” (sida 14). 

Inga delar av Kode tätort ligger inom områden av riksintresse för naturvården eller friluftslivet (enligt 3 kap. 
6 MB). En liten del av Kode tätort, längst västerut vid Tunge skola, ligger inom det stora området Solberga-
Ödsmål av riksintresse för kulturmiljövården (enligt 3 kap. 6 § MB).  

Studie av grönstruktur i Kode har påbörjats. Studien kommer att utgöra underlag i planarbetet för Kode nya 
skola såväl som i arbetet med fördjupad översiktsplan för Kode. I utkastet till studien av grönstruktur i 
Kode tas upp att med ökad användning från en skolas elever ökar nötningstrycket på den kvarvarande 
skogen. Enligt utkastet gäller för Bräckeskogen (plats L) bl.a. att östra sidan avverkades under 2013 och är i 
dagsläget tämligen otillgänglig med björksly och snår samt delvis mycket fuktigt. Enstaka äldre björk, ek och 
tall finns bevarade och planterad ung bok finns inom området. Den mittersta och västra delen av 
Bräckeskogen är mycket kuperad och bevuxen med framförallt äldre tall, ek, en och björk. Här finns fina 
värdeelement och värdestrukturer som gynnar den biologiska mångfalden som bland annat olikåldrighet på 
träd, död ved, skrymslen bland sten och berg, lodsidor av berg och äldre solbelysta tallar. Enligt utkastet 
gäller för Långelandaskogen (plats M) bl.a. att stora delar av skogen är naturskogsartad blandskog med 
försiktig plockhuggning och gallring. Här finns våtmarker, gläntor, kuperde delar och lodytor av berg. 
Framförallt växer här olikåldrig ek, tall, gran, björk och asp. Området präglas av omväxlande gläntor och 
mer sluten skog med död ved i alla former och har troligen påtagliga eller höga naturvärden enligt 
klassificeringen enligt Svensk standard (SS 199000:2014).  

Ingen standardiserad naturvärdesinventering (NVI) är ännu utförd för vare sig del av Bräckeskogen (plats 
L), eller del av Långelandaskogen (plats M), eller annan av platserna aktuella i lokaliseringsstudien, men 
pågår för Bräckeskogen.  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillhandahåller ett urval av den geologiska information som de kan 
erbjuda. Plats L, där befintlig skola står, utgörs av postglacial grovlera med uppskattat jorddjup ner till 5 m. 
Resten plats L utgörs delvis av glacial finlera med djup ner till 5 m och delvis av berg. Plats C utgörs av 
postglacial finlera respektive glacial finlera, med uppskattat djup ner till 20 meter. Plats L inom grönområdet 
utgörs delvis av berg, delvis glacial finlera med ett uppskattat djup ner till 3 m. Plats M utgörs delvis av berg, 
delvis av postglacial finlera med ett uppskattat djup ner till 10 m. (https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage 
och https://www.sgu.se/produkter/kartor/ kartvisaren/). För plats C har i februari 2020, inom planarbetet 
för skola på platsen, gjorts markteknisk undersökning/geoteknik.  
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Sommaren 2020 anordnades en enkät på kommunens webbplats, i syfte att inhämta lokalkännedom och 
åsikter om de platser C, K, L och M som dittills hade bedömts vara de fyra sammantaget mest fördelaktiga. 
Eventuellt hade lokalkännedom kunnat innebära ny information, vilken hade medfört att förvaltningens 
slutsats att plats L är lämpligast för skolan hade behövts omvärderas. Enkätsvaren gav ingen sådan ny 
information, d.v.s. utgjorde inte anledning till omvärdering av plats L som lämpligast.  

Under 2020 har inkommit skrivelser och namninsamlingar från grupperna ”Vi som vill bevara 
Solbergaslätten” och ”Ingen skola mitt i Kode,” vari det framförs motstånd mot byggnation på plats C 
respektive plats L, jämte många separata skrivelser mot byggnation på dessa platser. Skrivelserna är betydligt 
fler än antalet författare till dem.  
 
Inför medborgarstämma 2020-12-16 om Kode inkom ett stort antal frågor och synpunkter om 
lokaliseringen av Kode skola. Synpunkterna rörde främst motstånd mot byggnation på plats C respektive L. 
Frågorna och synpunkterna är betydligt fler än antalet författare till dem, och betydligt fler än antalet unika 
frågor och synpunkter. Kommunens svar på frågor och synpunkter inför medborgarstämman publicerades 
på kommunens webbplats under senare delen av januari och ligger kvar nu i slutet av maj.  
 
 
 
 



6 Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete - KS2016/0185-70 Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete : Lokaliseringsstudie

2021-05-21 

 
1 

LOKALISERINGSSTUDIE  
Kode nya skola 
Ärende: KS2016/0185 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Innehåll: 

Sammanfattning ......................................................................................... 2 
Syfte, bakgrund, process ........................................................................... 3 
Femton platser ............................................................................................ 5 

Skallkrav ............................................................................................................... 5 
Analys genom skallkrav ........................................................................................ 6 

Åtta platser kvar ......................................................................................... 6 
Kommunal mark? Stöd i översiktsplanen? ............................................................ 7 
Brukningsvärd jordbruksmark?.............................................................................. 7 
Lokaliseringsfaktorer ............................................................................................. 7 
Analys genom lokaliseringsfaktorer ....................................................................... 8 

Fyra platser kvar ......................................................................................... 9 
Ekonomisk bedömning .............................................................................. 9 
Slutsatser .................................................................................................... 10 

Lämpligast är platsen vid Kode befintliga skola (plats L) ....................................... 10 
Ett ytterligare skarpt alternativ är platsen vid scoutstugan (plats M) ..................... 12 

Fortsatt arbete ............................................................................................ 15 
 

 
Bilaga: 
Planeringsförutsättningar 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete - KS2016/0185-70 Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete : Lokaliseringsstudie

 

2 

_______________________________________________________ 

Sammanfattning  
Plats L, vid befintliga Kode skola, är lämpligast för Kode nya skola, d.v.s. lämpligast är att bygga ut den 
befintliga skolan. Det kan göras genom att förlägga enbart friyta i Bräckeskogen, eller enbart friyta och 
idrottshall där.  

Därtill finns som ytterligare skarpt alternativ plats M, vid scoutstugan. 

Här presenteras resultatet av lokaliseringsstudie. I lokaliseringsstudier kan platsers lämplighet utredas bara 
till en viss gräns. I en lokaliseringsstudie utreds flera platser för att finna den lämpligaste platsen för 
byggnation av en viss åtgärd, t.ex. en ny skola. Hur lokaliseringsstudier skall utföras styrs inte av lag. Men 
eftersom planering inför byggnation styrs av plan- och bygglagen och annan lag baseras lokaliseringsstudier 
givetvis på lag, utöver att baseras på kommunens interna styrdokument. Se bilaga: Planeringsförutsättningar.  

Efter lokaliseringsstudie följer planarbete, genom vilket ny detaljplan tas fram. I detta fall har 
lokaliseringsstudie och planarbete istället skett delvis parallellt. I planarbeten, jämfört med 
lokaliseringsstudier, sker utförligare utredning av platsers lämplighet för de aktuella åtgärderna.   

Planarbete för plats L startade hösten 2020, då den platsen bedömts vara lämpligast för Kode nya skola. 
Samtidigt fortsatte arbetet med denna lokaliseringsstudie.  

Kode nya skola skall vara en sammanhållen skolenhet. Det innebär att i skolan när den står klar kommer att 
kunna gå Kode upptagningsområdes samtliga nuvarande elever i årskurs F-6. Nuvarande elevantal i årskurs 
F-6 är cirka 460. Men redan i den första etappen, etapp 1, skall ordnas lokaler som rymmer totalt 630 elever, 
för framtiden. I en andra etapp, etapp 2, skall kunna ordnas lokaler som rymmer ytterligare 270 elever, till 
totalt 900 elever. Därmed rör denna lokaliseringsstudie liksom planarbetet skola för 900 elever. 
Uppskattningen är att det kommer att dröja mer än 10 år innan antalet 630 elever i årskurser F-6 uppnås, 
och dröja mer än 20 år innan antalet 900 elever i årskurser F-6 uppnås. Det finns inget beslut om att förlägga 
högstadium i Kode, vare sig i Kode nya skola eller som separat skola.   

I planering inför byggnation finns en mängd aspekter att beakta. Det kan handla om t.ex. naturvärden, trafik, 
geoteknik och ekonomi. En fråga är den om brukningsvärd jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark 
får enligt lag tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Ny skola i Kode är ett väsentligt samhällsintresse. Men skolan får alltså 
inte byggas på brukningsvärd jordbruksmark om det finns annan lämplig plats för den.  

Plats L är lämpligast för Kode nya skola oavsett frågorna om brukningsvärd jordbruksmark och ekonomi, 
men än lämpligare om de vägs in. Plats L utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. Plats M utgörs delvis 
av brukningsvärd jordbruksmark. Plats L uppvisar utmaningar, men planarbetet hittills visar inte att dessa 
skulle vara av den art eller grad att Kode nya skola här kan anses olämplig i plan- och bygglagens bemärkelse. 
Kode nya sammanhållna skolenhet på plats L skulle enligt ekonomisk bedömning via nyckeltal, genom det 
fortsatta nyttjandet av befintliga Kode skolas lokaler, innebära cirka 25% eller 90 miljoner kr lägre kostnader, 
än på någon av de andra platserna. 

Möjlighet kan finnas att lokalisera Kode nya skola till plats M, trots skyddet i lag av brukningsvärd 
jordbruksmark och att annan lämplig plats (L) för skolan finns. För att så skall kunna ske gäller att det kan 
motiveras väl att plats L används ännu bättre till annat eller andra väsentliga samhällsintressen än skola. 
Möjligheten är avhängig omfattningen annat väsentligt samhällsintresse än skola som kan tillgodoses på 
plats L. Frågan hanterats inte i denna lokaliseringsstudie utan i arbete med fördjupad översiktsplan för Kode, 
vilket har startat under våren 2021. Den fördjupade översiktsplanen kommer att redovisa bl.a. grunddragen 
i fråga om den avsedda användningen av mark inom tätorten, och hur kommunen anser att den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.      

Lokaliseringsstudier kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen. Men det kan beslut om antagande av 
detaljplaner.    
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__________________________________________________________ 

Syfte, bakgrund, process 
__________ 

Syfte och huvuddrag 

Kode nya skola skall vara en sammanhållen skolenhet. Det innebär att i skolan när den står klar kommer att 
kunna gå Kode upptagningsområdes samtliga nuvarande elever i årskurs F-6. Nuvarande elevantal är cirka 
460. Men redan i den första etappen, etapp 1, skall ordnas lokaler som rymmer totalt 630 elever, för 
framtiden. I en andra etapp, etapp 2, skall kunna ordnas lokaler som rymmer ytterligare 270 elever, till totalt 
900 elever. Därmed rör denna lokaliseringsstudie liksom planarbetet skola för 900 elever. Även friytan 
(skolgård) kommer att anläggas etappvis. Det behöver inte nödvändigtvis ske i samma etapper, men vara 
anpassat till rådande faktiskt elevantal.  

Utöver skolbyggnader skall byggas fullstor idrottshall och ordnas friyta (skolgård) för elevernas utevistelse, 
anläggas skolbusshållplats, cykelparkering, bilparkeringsplatser för personal och platser för korttidsparkering 
för föräldrar som hämtar/lämnar barn med bil. Idrottshallen byggs i första hand för skolans behov, men 
kan komma att användas kvällar och helger av föreningar. Erfordrad yta beror på elevantalet, och framförallt 
på friytan per elev. I fallet Kode nya skola har räknats med 25 kvm friyta/elev. Erfordrad yta för såväl 
byggnader som friyta är i detta skede ungefärlig och tilltagen. De flesta av upptagningsområdets elever 
boende utom tätorten (cirka 260 elever) är berättigade till fria resor med buss till/från skolan och ambitionen 
är att så elever boende inom tätorten (cirka 200) som möjligt skall ta sig till och från skolan till fots eller med 
cykel. Men än är vi långt från bilberoende minskat till önskvärd nivå, och realistiskt utrymme för bilburna 
föräldrar och personal skall tillses.     

__________ 

Behov och bakgrund 

Inom Kode upptagningsområde (Solberga skolenhet) finns två kommunala grundskolor. De tillsammans 
rymmer upptagningsområdets elever i årskurser förskoleklass till 6 (F-6). Elever i årskurs F-2 går i Kode 
skola, centralt i tätorten. Elever i årskurs 3-6 går i Tunge skola, i västra utkanten av tätorten. Avståndet 
mellan skolorna är cirka 1,5 km fågelvägen, 1,7 km till fots eller med cykel och 3,3 km bilvägen. De två 
skolorna tillsammans utgör arbetsplats för cirka 530 personer varav cirka 460 barn och 70 vuxna. Det är 
således en mycket stor arbetsplats i Kode. Av eleverna i årskurs F-6 inom upptagningsområdet bor cirka 
200 inom Kode tätort, cirka 260 utom. Majoriteten av eleverna boende utom tätorten är berättigade till fria 
resor med buss till/från skolan.   

Tunge skolas lokaler är av äldre modell. En stor del av skolverksamheten bedrivs i moduler inom 
skolområdet. Byggnation av ny skola i Kode brådskar.  

Förstudie år 2015 angav behovet av ny skola i Kode. Här anges fördelar för skolverksamheten med en 
sammanhållen skolenhet, en effektiv drift jämfört med dagens uppdelning i två skolor på helt skilda platser, 
och därmed att den nya skolan ska rymma upptagningsområdets samtliga elever i årskurs F-6. Skolan skall 
dessutom kunna utökas. Inom skolområdet skall även rymmas fullstor idrottshall. Helst ska kommunägd 
mark användas då rådighet till marken underlättar genomförandet.  

I kommunstyrelsens (KS:s) beslut § 150/2016-04-27 (ärendenr. KS2016/0185) fick förvaltningen i uppdrag 
att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter genomförd lokaliseringsstudie.   

Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode har startat våren 2021. Att föredra vore förstås 
att i och med den fördjupade översiktsplanen för Kode få avgjort lokaliseringen av Kode nya skola. 
Möjlighet till det saknas eftersom nya skolan brådskar. Avsikten är att antalet boende i Kode tätort skall öka 
markant framöver då Kode, liksom Ytterby, är utpekade som viktiga stationssamhällen längs 
Göteborgsregionens huvudstråk och att här finns därmed goda möjligheter till god mobilitet. Mobilitet 
innebär effektiva och hållbara person- och godstransporter. Inriktningen i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen i Kode är, liksom i nyligen antagen fördjupad översiktsplan för Ytterby, att ny bebyggelse 
föreslås tillkomma först och tätast närmast järnvägsstationen för att minska andelen bilberoende i 
kommunen, medan områden längre från stationen föreslås bebyggas senare och glesare. Detta stämmer väl 
med redan de generella riktlinjerna i gällande översiktsplan, för hela kommunen och för Kode tätort, men 
är inte tydliggjort i dess mark- och vattenanvändningskarta för Kode. Ny bebyggelsen först och tätast 
närmast järnvägsstationen har ett syfte även i att ju fler som reser till/från en station desto mer säkrad är 
stationens framtid, d.v.s. desto lägre är sannolikheten att stationen framöver dras in.       
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Endast en marginell ökning av elevantalet inom upptagningsområde Kode väntas inom de närmsta 10 åren. 
Det beror på den tid det tar med först den fördjupade översiktsplanen, sedan planarbeten för nya 
detaljplaner och därefter byggnation, och på att den omvandling som sker utom tätorten från fritidsbostäder 
till att bli permanentboende förväntas ge en endast ringa ökning av hushåll med barn i eller under 
grundskoleåldern.  

Nuvarande elevantal i årskurser F-6: cirka 460  

Kode nya skola etapp 1:  

 Lokaler och yta för elevantal totalt 630 (cirka 170 fler än idag). 

 Uppskattningen är att det kommer att dröja mer än 10 år innan antalet 630 elever i årskurser F-6 uppnås.  

Kode nya skola etapp 2:  

 Lokaler och yta för elevantal totalt 900 (cirka 440 fler än idag).  

 Uppskattningen är att det kommer att dröja mer än 20 år innan antalet 900 elever i årskurser F-6 uppnås. 

Högstadium? 

 Det finns inget beslut om att förlägga högstadium i Kode, vare sig i Kode nya skola eller som separat skola.   

 Nuvarande elevantal i årskurser 7-9: cirka 190   

Lokaliseringsstudie för att avgöra lämpligast plats för Kode nya skola påbörjades under 2016. Då studerades 
8 platser (A-H). Den färdigställdes inte men pekade ut plats C (Guntorp 1:4, åker) som mest lämplig. Hösten 
2019 påbörjades planarbete för Kode nya skola på plats C. Samtidigt behövde den inte färdigställda 
lokaliseringsstudien fördjupas och dess aktualitet säkerställas, bl.a. med anledning av att plats C utgörs av 
brukningsvärd jordbruksmark.  

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § MB). 

Ett beslut om detaljplan för skola på brukningsvärd jordbruksmark som överklagas upphävs av domstol om 
det inte tydligt framgår bl.a. att ingen annan lämplig plats för skolan finns. I den inte färdigställda 
lokaliseringsstudien hade inte detta utretts i tillräcklig grad. Även andra frågor behövde belysas ytterligare.   

Den ekonomiska aspekten är långt ifrån den enda viktiga, men också långt ifrån oviktig. I förvaltningens 
uppdrag att ta fram lokaliseringsstudie för Kode nya skola ingår vikten av att beakta helhetsekonomi över 
tid. Förutom grundläggning och byggnation ingår även andra aspekter, då skolan ska bestå i årtionden 
framöver. Kommunala investeringar i samband med skolan bör innebära mervärde för tätorten, d.v.s. 
komma till gagn av även andra anledningar än för skolan. Fördelen att använda kommunägd mark är utöver 
underlättad genomförbarhet även ekonomisk.   

Kode nya skola på plats L förväntas vara färdigställd tidigast till höstterminen 2024. Vid överklagande av 
detaljplanen gäller istället tidigast till höstterminen 2023. 

__________ 

Process och metod 

I lokaliseringsstudien har numera studerats de ursprungliga 8 platserna (A-H) och ytterligare 7 platser (I-O). 
Därmed har totalt 15 platser (A-O) studerats.  

Vid en första gallring bland de 15 platserna bestämdes tre skallkrav. De därefter 8 återstående platserna 
studerades genom en mängd s.k. lokaliseringsfaktorer, indelade i sex kategorier. Plats L (Bräckeskogen m.m.) 
framstod som inte bara lämplig, utan lämpligast. I en enkät på kommunens webbplats sommaren 2020 
presenterades 4 platser (C, K, L, M), för att inhämta lokalkännedom och åsikter. Ny information hade 
kunnat innebära att förvaltningens slutsats om plats L som lämpligast hade behövts omvärderas. 
Enkätsvaren gav ingen sådan ny information.  

Hösten 2020 påbörjades planarbete, d.v.s. arbete med att ta fram detaljplan, för Kode nya skola på plats L.  

Kommunstyrelsen (KS) beslutade § 251/2020-09-09 att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med 
detaljplanen, och i syfte att säkerställa en ny skola för framtida skolbehov i Kode så snart som möjligt, ges 
förvaltningen i uppdrag att beakta framtidens skolbehov (F-9 skola samt förskolor) i Kode, trafiksituationen 
för elever och boende, samt utveckling av framtida bebyggelse. Förvaltningen ska återkomma för fortsatt 
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dialog till kommunstyrelsen inför beslut om detaljplan, med ytterligare ett skarpt alternativ utöver L, område 
för skolbyggnad som inkluderar fördelar, nackdelar och budget.  

Analys igen via lokaliseringsfaktorer gav plats M (Långelandaskogen/åker/scoutstuga) som ytterligare skarpt 
alternativ. Ekonomisk bedömning via nyckeltal gav en tydligare bild av helhetsekonomin. Sammanhållen 
skolenhet på plats L framstod som betydligt mindre kostsam än skola på plats C eller M.  

Politiker i kommunen har det yttersta ansvaret för planering inför byggnation. Förvaltningens 
tjänstepersoner inom olika professioner handlägger, ansvarar för utredningar, bereder ärenden för 
politikerna och föreslår hur politikerna skall besluta. Generellt gäller att beslut om planering i Kungälvs 
kommun behandlas av politiska utskottet för samhällsutveckling (USU), av kommunstyrelsen (KS) och i 
fallet nya Kode skola är det kommunfullmäktige (KF) som kommer att fatta ett framtida beslut om 
antagande av detaljplan. 

Lokaliseringsstudien har tagits fram av handläggare bistådda av referensgrupp om cirka 20 professioner med 
ansvar för sina respektive sakfrågor. Vissa professioner har representerats av fler än en tjänsteperson.   

Referensgrupp: Byggledare, exploateringsingenjör, fastighetsstrateg, fritidskonsulent, kollektivtrafik-

samordnare, kultursamordnare, Kungälv Energi AB, miljöingenjör, miljöinspektör, planarkitekt, rektorer, 

skolskjutssamordnare, stadsarkitekt, trafikingenjör, trafikstrateg, trygghetssamordnare, trädgårdsingenjör, 

vatten- och avloppsingenjör, verksamhetsutvecklare/sektorsamordnare för utbildnings- & kulturmiljöer, och 

översiktsplanerare.  

 

Handläggare: Projektledare Rickard Holmgren och planarkitekt Åsa Johansson.  

Arbetssätt och det material som producerats har frekvent stämts av med uppdragets s.k. sponsor. Politikerna 
i utskottet för samhälle och utveckling (USU) har informerats vid flertalet tillfällen.  

__________________________________________________________ 

Femton platser 
Initialt studerades platser (A-H) där kommunens gällande översiktsplans mark- och vattenanvändningskarta 
för Kode stödjer byggnation. Numera har studerats även platser (I-O) där gällande översiktsplans mark- 
och vattenanvändningskarta för Kode inte i samtliga fall visar eventuell lämplighet för byggnation. Därmed 
har i lokaliseringsstudien studerats totalt 15 platser (platser A-O).  

I enlighet med Kungälv kommuns 
översiktsplan (ÖP) och dess riktlinjer om 
mobilitet ligger samtliga studerade 
platser inom eller i direkt anslutning till 
Kode tätortavgränsning och på västra 
sidan om motor- och järnvägen. 
Mobilitet innebär effektiva och hållbara 
person- och godstransporter, som till 
exempel smidig jobbpendling med tåg. 

Gemensamt för platserna är även 
grundläggande egenskaper som t.ex. 
tillräckligt lämplig topografi och att de 
inte ligger inom strandskyddsområde.  

Se bilaga: Planeringsförutsättningar. 

______________________________ 

Skallkrav  

För en första gallring bland de 15 platserna A-O bestämdes tre skallkrav. Det första skallkravet rör erfordrad 
yta. De två andra är riktlinjer i översiktsplanen (ÖP) tolkade till mer konkret form. Båda dessa rör mobilitet. 
Se bilaga: Planeringsförutsättningar. 
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Skallkraven är generösa istället för 
stränga, för att motverka en för hård 
gallring i detta skede.  Strängare varianter 
på samtliga tre skallkrav återkommer i 
den följande, mer nyanserat resonerande 
men analysen genom 
lokaliseringsfaktorer. 

Att en sakfråga inte har formulerats som 
just skallkrav innebär inte att den ansetts 
vara oviktig eller av annan anledning 
förbisetts.   

 

 

SKALLKRAV FÖRKLARING 

1 Tomtyta minst 25 000 kvm 

 

Kravet gäller erfordrad yta, utan att utgöras av till exempel sankmark 

eller att ligga inom säkerhetsområde med anledning av farligt gods.  

 

2 Inom en radie av 1 km från beräknad 

bostadsmedelpunkt för barn i Kode 

tätort 

 

Kravet syftar till att främja elevers gående och cyklande till och från 

skolan. Beräknad bostadsmedelpunkt för barn inom tätorten är 

medelkoordinaterna för var barn 0-15 år inom Kode tätort bor. (I 

beräknad bostadsmedelpunkt för barn i Kode tätort ingår inte de av 

upptagningsområdets barn som bor utanför tätorten, av vilka 

majoriteten är berättigade till fria resor med buss till/från skolan). 

 

3 Inom en radie av 1 km från centrum, 

räknat från järnvägsstationen 

 

Kravet syftar till att främja föräldrars och skolpersonals smidiga resande 

med kollektivtrafik till och från jobb.  

 

______________________________ 

Analys genom skallkrav 

Samtliga tre skallkrav måste klaras för att platsen skulle vara fortsatt aktuell för Kode nya skola.  

ANALYS GENOM Platser 

SKALLKRAV  A B C D E F G H I J K L M N O 
 

Skallkrav 
1 ja nej ja ja nej nej nej ja ja ja ja ja ja ja ja 
2 nej ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
3 nej ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nej nej 

SLUTSATS nej nej ja ja nej nej nej ja ja ja ja ja ja nej nej 

 

__________ 

Tunge skola valdes bort 

Plats A (Tunge skola), uppfyllde inte de tre skallkraven. Det kan gå teoretiskt att få till en total tomtyta om 

mint 25 000 kvm, men platsen ligger långt från både beräknad bostadsmedelpunkt för barn i Kode tätort 

och järnvägsstation, och är därmed mycket negativ ur mobilitetssynpunkt. Vidare bl.a. saknas stöd i gällande 

översiktsplan och platsen uppvisar svåra geotekniska förhållanden. Skulle befintliga lokaler behöva rivas, 

vilket är mest troligt, krävs ersättningslokaler under byggtiden. Skulle befintliga lokaler kunna fortsätta 

nyttjas krävs omfattande d.v.s. kostsam renovering. Byggnation här kräver väsentligt markinköp, och 

brukningsvärd jordbruksmark skulle behöva tas i anspråk.  

__________________________________________________________ 

Åtta platser kvar  
Kvar efter analys genom skallkrav var de 8 platserna C, D, H, I, J, K, L, M.  
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______________________________ 

Kommunal mark? Stöd i översiktsplanen?  

Att bygga Kode nya skola på redan kommunägd fastighet är generellt sett fördelaktigt, sett till 
genomförbarhet och därmed ur aspekten tidsåtgång, liksom till ekonomi. Lagstiftaren har avsett att ta viss 
men enbart föga notis om ägoförhållanden i bedömningar av lämplighet enligt plan- och bygglag liksom 
miljöbalk. Därmed har i lokaliseringsstudien inte formuleras något krav kring kommunalt ägande. Av de 
kvarvarande åtta platserna ligger vissa helt eller delvis på kommunägda fastigheter, andra inte. 

Kungälvs kommuns gällande översiktsplan (ÖP) redovisar Kodes tätortsavgränsnings föreslagna utveckling 
i generella riktlinjer i text, och riktlinjer knutna till specifika markområden i mark- och 
vattenanvändningskarta. Eftersom en översiktsplan är översiktlig kan den i delar säga emot sig själv. Att 
byggnation av Kode nya skola stöds av gällande översiktsplans både text och karta vore att föredra, men är 
inget krav. 
  Platser 

  C D H I J K L M 

Kommunägd fastighet ja nej nej nej ja delvis ja delvis 

Stöd i ÖP 
i karta  ja delvis ja nej ja delvis nej delvis 
i text  nej delvis delvis nej nej delvis ja nej 

 

______________________________ 

Brukningsvärd jordbruksmark? 

Enligt miljöbalken är bl.a. jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk (3 kap. 4 § MB). 

Byggnation av ny skola är ett väsentligt samhällsintresse. Brukningsvärd jordbruksmark får således tas i 
anspråk för skola, om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Skola kan därmed byggas på brukningsvärd jordbruksmark, om det inte finns 
annan lämplig plats för den.  
 

  C D H I J K L M 

Brukningsvärd jordbruksmark ja ja delvis nej ja delvis nej delvis 

 

Vid bebyggelse i närheten av jordbruksproduktion kan intressekonflikt uppstå mellan de respektive 
användningarna. Den olägenhet för omgivningen som spridning av gödsel kan innebära, kan leda till att krav 
ställs enligt miljöbalken på jordbrukaren att vidta åtgärder för att minska störningen. Jordbruksproduktionen 
kan därmed behöva upphöra inom ett inte obetydligt område kring bebyggelsen. Olika användningar får 
anses olika känsliga för den olägenhet som jordbruksproduktion kan innebära. Vid t.ex. etablering av skolor, 
bostäder och restauranger i närheten av jordbruksmark behöver särskild hänsyn tas till frågan om i vilken 
omfattning även mark som inte bebyggs riskerar att påverkas.  
 
______________________________ 

Lokaliseringsfaktorer 

För en andra gallring, bland de 8 platserna C, D, H, I, J, K, L, M, konstaterades en mängd 
lokaliseringsfaktorer, av resonerande karaktär. Bland lokaliseringsfaktorerna återkommer nyanserade men 
samtidigt strängare varianter av de tre tidigare använda skallkraven. Se bilaga: Planeringsförutsättningar. I 
analysen ansvarade tjänstepersoner i referensgrupp för sina respektive sakfrågor. Vissa professioner 
representerades av fler än en tjänsteperson.  

Lokaliseringsfaktorerna är sorterade i sex kategorier. Av kategorierna utgörs främst en av barnperspektivet. 
För den ansvarade tjänstepersoner från skolverksamheten. Övriga kategorier får anses utgöras av mer vuxna 
perspektiv. För flertalet av lokaliseringsfaktorerna gäller att de har belysts ur perspektiven nuvarande jämte 
framtida möjliga förhållanden, liksom ur perspektiven stör jämte lämnar oförändrat eller gagnar. 
Referenspersonerna hade möjligheten utöver att kommentera enligt de givna lokaliseringsfaktorerna att 
tillföra valfritt annat.  
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LOKALISERINGSFAKTORER 

KATEGORIER Exempel lokaliseringsfaktorer, förenklade 

1 Barnens behov Var i Kode vill eleverna gå i skolan, ur aspekten väg till och från? Avstånd? 

Säkerhet? Händelser? Skolområde stimulerande/lek- och lustfyllt? Ytor i 

anslutning till skolområdet nyttjas under lektionstid/för vistelse efter skolan? 

Annat? 

2 Kode tätorts utveckling, med 

mera 

Effektiv markanvändning? Konkurrerande markanvändningsintressen? Hänsyn 

till stads- och landskapsbilden/god helhetsverkan? Hänsyn till kulturmiljövärden? 

Levande centrumområde? Trygghet kvällstid? Annat? 

3 Mobilitet Avstånd till var barn bor? Avstånd till hållplatser för god kollektivtrafik? Gång- 

och cykelbanor till viktiga målpunkter? Transporter av personer, leveranser, 

avfall? Annat? 

4 Ekonomi & genomförande Kostsamt? Genomförbart? Tidsåtgång? Grundläggning av byggnader, 

sanering av mark, markinköp, anläggande av gång- och cykelvägar, skolgård 

och vatten och avloppsledningar? Investeringarna ger mervärde för annat än 

skolan? Lokaleffektivitet och samutnyttjande? Annat? 

5 Risker & störningar Trafikbuller? Annat buller? Säkerhet för oskyddade trafikanter? Trafikkapacitet?  

Jordbruk/djurhållning? Andra verksamheter? Annat? 

6 Naturvärden & energi Hänsyn till naturvärden? Brukningsvärd jordbruksmark? Friluftsliv/rekreation? 

Dagvattenhantering? Ekosystemtjänster? Uppvärmningssystem? Annat? 

 
______________________________ 

Analys genom lokaliseringsfaktorer 

Analysen genom lokaliseringsfaktorer utfördes genom dels kommenterande text, dels rangordning av 
platserna i förhållande till varandra. I de fall platser inte kunde rangordnas fick de samma rang. För att 
undvika oriktig värdering av sakfrågor har inget godtyckligt poängsystem tillämpats. Men i och med 
rangordningen har per respektive kategori av lokaliseringsfaktorer framstått grupperingar av platser från 
mest till minst fördelaktig, i förhållande till varandra. Analysen presenteras schematiskt, med platserna inom 
sina respektive grupperingar ordnade alfabetiskt. Analysen gav att ingen relevant skillnad kan göras mellan 
C och J. Därav behandlas båda dessa platser härefter som en plats, plats C, och nedan endast 7 platser.    

ANALYS GENOM LOKALISERINGSFAKTORER    

KATEGORIER Mest fördelaktiga    Minst fördelaktiga 

1 Barnens behov K, L , M C, D, H, I 

2 Kode tätorts utveckling, med mera L H, K, M C, D, I 

3 Mobilitet K, L C, D, M H, I 

4 Ekonomi & genomförande L C, D, K, M  H, I 

5 Risker & störningar K, L, M C D, H, I 

6 Naturvärden & energi L D, K, H C, I, M 

Samtliga platser uppvisar för- och nackdelar av olika art och grad. I 
planarbete sker utförligare utredning av platsens lämplighet för den 
aktuella åtgärden och identifieras problem och de lösningar på dessa som 
krävs för att i praktiken göra platsen lämplig för den aktuella åtgärden. 
Detaljplanen styr sedan att lösningarna utförs, inför eller i samband med 
byggnation. Platser vars nackdelar är så pass stora att lösningar på dessa 
problem inte anses kunna ges i planarbete har getts låg rang.  

Vid analysen genom lokaliseringsfaktorer framstår plats L, vid befintliga 
Kode skola, bland de mest fördelaktiga i samtliga sju kategorier av 
lokaliseringsfaktorer. Detta gäller helt oavsett frågorna om brukningsvärd 
jordbruksmark och ekonomi, men gäller än mer om de vägs in.  

Platser C (Guntorp/åker), K (Grönområde/åker) och M (scoutstugan/Långelandaskogen/åker) uppvisar 
sammantagen fördelaktighet lik varandras, dock var och en tydligt mindre sammantagen fördelaktighet än 
platsen vid befintliga Kode skola (L).  

   Mest fördelaktiga   Minst fördelaktiga 

Analys genom lokaliseringsfaktorer, sammantaget L C, K, M D, H, I 
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__________________________________________________________ 

Fyra platser kvar  
__________ 

Enkät på kommunens webbplats, och ytterligare sållning 

Sommaren 2020 anordnades en enkät på kommunens webbplats, i syfte att inhämta lokalkännedom och 
åsikter om de platser C, K, L och M som dittills hade bedömts vara de fyra sammantaget mest fördelaktiga. 
Eventuellt hade lokalkännedom kunnat innebära ny information, vilken hade medfört att förvaltningens 
slutsats att platsen vid Kode skola (L) är lämpligast hade behövts omvärderas. Enkätsvaren gav ingen sådan 
ny information, d.v.s. utgjorde inte anledning till omvärdering av platsen vid Kode skola som lämpligast.  

Plats K uppvisar, på grund av tydliga geografiska begränsningar, nackdelen att erfordrad yta för 900 elever 
går in endast hjälpligt och utan marginal. Plats K utgörs av delvis brukningsvärd jordbruksmark, och skulle 
ta i anspråk hela ett mindre grönområde, d.v.s. hela en separat del i Kodes grönstruktur. De fördelar platsen 
uppvisar uppväger inte dessa nackdelar.  

__________________________________________________________ 

Ekonomisk bedömning  
Skola för etapp 1 (för upp till 630 elever) på platser C, L och M har jämförts i ekonomisk bedömning via 

nyckeltal. Skola på plats L (vid befintliga Kode skola) har bedömts vara de för kommunen mest 

ekonomiskt fördelaktiga alternativen. Det gäller oavsett om befintliga Kode skolas lokaler fortsätter 

nyttjas, men vid fortsatt nyttjande av lokalerna blir den ekonomiska skillnaden betydande.  

Bedömningen har utförts av representanter från kommunens enheter byggledning, trafik gata park, kart- 
och mark (mark- och exploatering), va-teknik och från Kungälv energi AB. Representanter med ansvar för 
kommunens lokaler, anläggningar och fastigheter deltog gällande skolbyggnad och idrottshall. Kungälv 
energi AB:s slutsats var att skillnaden mellan platserna blev marginell avseende samtliga deras kostnader 
förutom vad gäller fjärrvärme. Slutsatsen var att endast till platsen vid Kode skola (L) är det ekonomiskt 
försvarbart att bygga ut fjärrvärmenätverket. Då skola vid C och M måste förses med i nuläget okänt 
uppvärmningssystem har kostnaden för uppvärmningssystem exkluderades i bedömningen, men antas att 
driftskostnaden för uppvärmningen vid plats C och M blir dyrare än vid plats L.   

Relevanta nyckeltal från nyligen genomförda projekt användes och applicerades med nya kvantiteter. I de 

fall där tydliga risker med försvårande omständigheter kunde identifieras, som t.ex. sämre 

markförhållanden, lades på säkerhetsmarginal om cirka 30%, för att minska risk för en för optimistisk 

kalkyl. Bedömningen presenteras schematiskt.  

   Mest fördelaktiga   Minst fördelaktiga 

Ekonomisk bedömning via nyckeltal L C M 

Först utfördes bedömning av lika omfattande och kostsam nybyggnation av skola oavsett plats. Den samlade 
bedömningen blev att plats L är minst kostsam av de jämförda platserna. Skolbyggnad, idrottshall, 
grundläggning, markköp, infrastruktur och skolgård för plats L bedöms bli cirka 2,6% (cirka 8,7 miljoner 
kr) mindre kostsam än för plats C och cirka 4% (cirka 14 miljoner kr) mindre kostsam än för plats M. Detta 
p.g.a. att kommunen äger marken och att grundläggning på berg och nära till berg (plats L) blir mindre 
kostsam än på åkermark/lera med långt till berg (plats C) eller på en kombination av berg och åkermark/lera 
(plats M). Dessutom, på plats L (och delvis plats M), gör befintlig markytas beskaffenhet att inte lika 
omfattande anläggningsåtgärder för friyta krävs, som på plats C där all skolgård behöver anläggas artificiellt. 
Vidare bedöms C bli mindre kostsam än M. Det kommer sig främst av att vid M äger kommunen enbart en 
del av marken, vid plats C all. 

Sedan utfördes bedömning av den ekonomiska fördelen med platsen vid befintliga Kode skola (L), att de 
möjliggör mindre nybyggnation av skola än vad gäller plats C och M, eftersom befintliga Kode skolas lokaler 
kan fortsätta nyttjas som en del av den nya sammanhållna skolenheten. Det förhåller sig väl till den s.k. 
fyrstegsprincipen som ska tillämpas i kommunens lokalresursplanering. Byggnation på plats L kan utgöra 
en kombination av steg 2 (optimera), steg 3 (bygg om) och steg 4 (bygg nytt). Byggnation på någon av de 
andra platserna skulle utgöras helt av steg 4. Initialt (etapp 1) krävs cirka 1/3 mindre skolbyggnad vid plats 
L än på de andra platserna, men för att kunna fortsätta nyttja Kode skolas befintliga lokaler behöver de till 
viss del renoveras. Bedömningen är att ett fortsatt nyttjande av Kode skolas befintliga lokaler innebär att en 
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ny sammanhållen skolenhet på plats L kostar cirka 25% (cirka 90 miljoner kr) mindre än på någon av de 
andra platserna. Här inkluderas kända markförhållanden samt renovering av befintliga Kode skola.  
 
Denna bedömning via nyckeltal är gjord i ett mycket tidigt skede. Den är en kvalificerad uppskattning 

gjord av sakkunniga personer, men garanti saknas om att den slutgiltigt kommer att stämma. För en mer 

säker kalkyl hade krävts detaljprojektering och väsentliga utredningar, såsom av geoteknik och vatten- och 

avlopp. I den ekonomiska bedömningen ingår för trafikåtgärder kostnader för plats L enligt 

trafikutredningen inkl. den s.k. Södra vägen, och för plats C och M kostnader bedömda via nyckeltal. På 

grund av stor marginal kan dock med säkerhet dras den ekonomiska slutsatsen att Kode nya skola på plats 

L är betydligt mer kostnadseffektivt än på plats C eller M.  

__________________________________________________________ 

Slutsatser 
______________________________ 

Lämpligast är platsen vid Kode befintliga skola (plats L)  

Platsen vid befintliga Kode skola (L) har identifierats som lämpligast för Kode nya skola. Den stora 
merparten mark är kommunägd, men inte fastigheten Solberga-Bräcke 1:3 i sydväst som i viss mån används 
idag som friyta (skolgård) och föreslås användas i viss ytterligare mån som sådan, i etapp 2. Planarbete för 
Kode nya skola på plats L påbörjades hösten 2020.  

Platsen rymmer utbyggnad av befintlig skola i etapper 1 och 2 till totalt 900 elever, med ytor för bl.a. 
parkering, skolbusshållplats och idrottshall förlagda på ett avstånd från befintliga Kode skola.  

Bilder nedan visar etapp 1 (upp till totalt 630 elever) och två möjliga placeringar av idrottshallen. Bilderna 
är skissartade. Det ena alternativet (1) är på befintlig gräsyta invid Kodevägen, det andra (2) invid grusplanen 
i kanten av grönområdet. Alternativet på befintlig gräsyta visar fördelarna att mindre yta vid grusplan 
ianspråktas, en bullerdämpande effekt för befintliga bostäder väster om järnvägen och att angöring för 
fordonstrafik till grusplan/grönområde inte behöver anordnas. För friytan i etapp 1 gäller att en del av den, 
för de äldre eleverna, kan utgöras av befintlig grusplan och i viss mån mark kring den. I bilderna visar grön 
kontur utbredningen av närströvområde enligt kommunens Naturvårds- och friluftsplan.  

 

Bilden nedan visar etapp 2 (upp till totalt 900 elever). Bilden är skissartad. Den visar ett exempel på att en 
av Kode skolas befintliga byggnader har rivits och ersatts med byggnad i fler våningar. Men det lämnas i 
detaljplanen till framtiden att avgöra om annan befintlig byggnad rivs och ersätts, eller om någon befintlig 
byggnad byggs på. Friyta föreslås söderut, som utökning inom Solberga-Bräcke 1:3.  
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Beskrivning av skola vind befintliga Kode skola (L), i 
jämförelse med skola på plats M:  

 Förhåller sig bäst till kommunens gällande 

översiktsplans generella riktlinjer för dels 

kommunen, dels Kode tätort, förhåller sig bäst 

till översiktsplanens mark- och 

vattenanvändningskarta och bäst till kommunala 

andra styrdokument och till bestämmelser i lag. 

 Nära beräknad bostadsmedelpunkt för barn (0-

15 år) inom Kode tätort, d.v.s. främjar elevers 

gående och cyklande till och från skolan.  

 Nära järnvägsstation och goda bussförbindelser, 

d.v.s. främjar föräldrars och skolpersonals 

resande med kollektivtrafik till och från jobb. 

 Uppvisar, liksom skola på plats M, fördelen 

direkt närhet till grönområde vilken skolverksamheten har uttryckt som i hög grad positivt för elever och 

undervisning. 

 Ianspråktar, liksom skola på plats M, del av grönområde/s.k. närströvområde.  

 Ingen möjlighet att förlägga idrottshall i den absoluta närheten av skolan, medan den möjligheten finns på 

plats M.   

 Nära flera andra kommunala verksamheter innebär möjlighet till samnyttjande av dem, t.ex. av 

parkeringsplatser.  

 Okomplicerad geoteknik.   

 Utmaning i form av redan befintlig ansträngd trafiksituation, men trafikutredning (Ramboll 2021-05-11) ger 

förslag på åtgärder för att lösa det.  

 Trafikåtgärder med anledning av skolan (t.ex. gång- och cykelbana, väg) kan i hög grad komma till gagn av 

även andra anledningar än för skolan, d.v.s. ger ett mervärde i tätorten. Det gäller särskilt i samband med 

förestående utveckling av/bostadsbyggnation i Kode tätort.  

 Enda platsen möjlig att ansluta till fjärrvärmenätet.   

 Ingen brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 

 Ekonomiskt fördelaktig, framförallt p.g.a. möjlighet till fortsatt nyttjande av Kode skolas befintliga lokaler 

och därmed en mindre omfattande nybyggnation, men även om samma omfattning skola skulle nybyggas 

på de olika platserna.  

Flera av fördelarna med plats L framför plats M rör god mobilitet. Mobilitet är hållbara och effektiva 
transporter till skillnad från stort bilberoende, och är avhängigt t.ex. smidighet och trygghet i vardagen 
snarare än att bara handla om faktisk, fysisk möjlighet att kunna välja gång, cykel, buss eller tåg, framför bil. 
Medan det är fullt möjligt för barn och vuxna att promenera eller cykla långa sträckor till/från skola innebär 
ett ökat avstånd och osäker trafikmiljö en minskad sannolikhet att så sker. Därmed är av relevans t.ex. gång- 
och cykelavstånds längd, liksom trygga gång- och cykelvägar. Plats L förhåller sig tydligt bäst till gällande 
översiktsplans riktlinjer om hög vikt av förtätning av tätortens centrala del, av ett stärkt centrumområde, av 
att ortens utveckling sker inifrån centrum och först senare i utkanterna och av samordnad utvecklingen av 
bebyggelse och transportsystemet. Skola här förhåller sig därmed bäst också till kommunens Trafikplans 
riktlinjer om mobilitet.   

De utmaningar med plats L som framträtt tydligast är dels redan befintlig problematisk trafiksituation kring 
befintliga Kode skola (knappt 190 elever) med Bräcke förskola intill, dels att del av befintligt grönområde 
(Bräckeskogen) tas i anspråk. För plats L gäller samma om trafiksituationen, men grönområde tas inte i 
anspråk i samma grad. Dock, med ökat elevantal på skola ökar slitage på grönområde intill. 

Studie av Kodes grönstruktur har påbörjats för Bräckeskogen. I dess mittre och västra kuperade del, 
konstaterats fina värdeelement och värdestrukturer som gynnar den biologiska mångfalden. Standardiserad 
naturvärdesinventering med tillhörande fågel- och grodinventering inleddes i april och sammanställs under 
sommaren.  

Trafikutredning (Ramboll, 2021-05-11) har färdigställts, för Kode nya skola på plats L. Med målet att få till 

en trafiksäker och hållbar lösning för området har i den utförts trafikanalys och tagits fram förslag till 

trafikutformning. Trafikalstring i scenariot med 630 elever beräknas medföra en nästan fördubbling av 

trafikrörelser per dag och scenariot med 900 elever beräknas medföra ytterligare ca 25% per dag. 
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Belastningsgraden i berörda korsningar tyder på att det finns tillräckligt god kapacitet för att hantera den 

ökningen.  

Den nya trafikutformningen föreslås prioritera 

fotgängares och cyklisters trafiksäkerhet. 

Busstrafikens angöring till hållplatser prioriteras för 

att skapa enkla och tidseffektiva på- och 

avstigningsmöjligheter. Det belyses att 

plankorsningen vid järnvägen är ett problem oavsett 

utveckling av Kode skola, vilket därför bör hanteras.  

Vidare behöver befintlig gångbana i området 

förstärks och låtas ta mer plats. Motorburen trafik 

behöver omfördelas från Smaragdvägen till andra 

platser. Bussar föreslås stanna längs Kodevägen, på 

västra sidan om den så att barn kan gå mellan buss 

och skola utan att korsa biltrafik.  

Även personalparkering föreslås vid Kodevägen, till 

gräsytan norr om skola och järnvägstation. Det har 

även tagits fram förslag till platser för hämta/lämna, 

d.v.s. korttidsparkering för föräldrar. Olika alternativ 

ges. Platser för hämta/lämna kan antingen förläggas 

vid Smaragdvägen, på fastigheten Solberga-Bräcke 

1:41, eller i änden av den föreslagna nya 

tillfartsvägen, den s.k. Södra vägen. Båda alternativen  

behövs inte.  

Den föreslagna Södra vägen anses inte nödvändig för att klara den trafik skolan alstrar, men skulle utgöra 

ett bra komplement till redan befintlig infrastruktur. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna är 

uppskattade till ca 11-12 miljoner kr för Smaragdvägen och Kodevägen. Kostnaden för Södra vägen 

uppskattas till ytterligare 14,5 miljoner kr.  

För övrigt om plats L kan sägas att den i sitt mycket centrala läge inom Kode tätort och som till allra största 
del kommunägd och sammanhängande med ytterligare kommunägd mark är en strategiskt mycket viktig 
plats i Kode tätort.  

 

 

 

______________________________ 

Ett ytterligare skarpt alternativ är platsen vid scoutstugan (plats M)  

Vid fortsatt studie av plats C och M genom lokaliseringsfaktorer och enkätsvar kunde dessa rangordnas 
relativt varandra och plats M (scoutstuga/Långelandaskogen/åker) identifieras som ett ytterligare skarpt 
alternativ, efter plats L. Plats M är markområdet väster om Ädelstensvägen, inom fastigheten Solberga-
Bräcke 1:3, 1:12 och Guntorp 1:118. 

   Mest fördelaktiga   Minst fördelaktiga 

Analys genom lokaliseringsfaktorer, sammantaget L M C 

 
Nedan ges överblick vad gäller skola på plats C och M i förhållande till varandra. När respektive kategori av 
lokaliseringsfaktorer och annan egenskap jämförs ges att plats M uppvisar något fler fördelar och färre 
nackdelar än plats C. Plats M uppvisar bl.a. fördelen direkt närhet till grönområde vilken skolverksamheten 
har uttryckt som i hög grad positivt för elever och undervisning. Noteras skall att en och samma företeelse 
(t.ex. brukningsvärd jordbruksmark) kan vara dels hanterad inom kategori av lokaliseringsfaktorer, dels 
presenterad på egen rad.   
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Bilder till höger visar två 
exempel på delar av plats M 
att eventuellt ianspråkta. 
Bilderna är i hög grad 
skissartade. Här visas ytor 
för etapp 1 (upp till totalt 630 
elever) och etapp 2 (upp till 
totalt 900 elever).  

För området i norr med 
skolbyggnader, idrottshall 
och friyta gäller att det 
kommer att utgöras av olika 
grad av brukningsvärd 
jordbruksmark respektive del 
av grönområde.  

Utrymme för parkering, platser för hämta/lämna och för skolbusshållplats ryms inte i den absoluta närheten 
av skolan utan får förläggas på avstånd. I bilderna visar grön kontur utbredningen av s.k. närströvområde 
enligt kommunens Naturvårds- och friluftsplan. 

__________ 

Förutsättningar och konsekvenser, Kode nya skola på plats M istället för plats L 

Nedan ges överblick vad gäller skola på plats L och M i förhållande till varandra, per respektive kategori av 
lokaliseringsfaktor och annan egenskap.  

LOKALISERINGSFAKTORER 

KATEGORIER 

  
 L M 

1 Barnens behov snarlikt snarlikt 
2 Kode tätorts utveckling med mera fördel nackdel 
3 Mobilitet  fördel nackdel 
4 Ekonomi & genomförande  fördel nackdel 
5 Risker & störningar  snarlikt snarlikt 
6 Naturvärden & energi  fördel nackdel 
  

ANNAN EGENSKAP 

Kommunägd fastighet  fördel nackdel 

Stöd i ÖP 
i karta snarlikt snarlikt 

i text fördel nackdel 
Brukningsvärd jordbruksmark  fördel nackdel 
Ekonomi  fördel nackdel 

 

LOKALISERINGSFAKTORER 

KATEGORIER 

  
 C M 

1 Barnens behov nackdel fördel 
2 Kode tätorts utveckling med mera nackdel fördel 
3 Mobilitet  snarlikt snarlikt 
4 Ekonomi & genomförande  fördel nackdel 
5 Risker & störningar  nackdel fördel 
6 Naturvärden & energi  snarlikt snarlikt 
  

ANNAN EGENSKAP 

Kommunägd fastighet  fördel nackdel 

Stöd i ÖP 
i karta fördel nackdel 

i text snarlikt snarlikt 
Brukningsvärd jordbruksmark  nackdel fördel 
Ekonomi  snarlikt snarlikt 
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Plats M uppvisar fördelen jämfört med plats L att idrottshall kan förläggas i direkt anslutning till övriga 
skolbyggnader.  

Vid plats M ses inga mobilitetsvinster, som t.ex. ökad sannolikhet att föräldrar hämtar/lämnar barn vid skola 
och i samband med det smidigt tar tåg till/från arbete. Medan mobiliteten är en nackdel bedöms 
trafiksituationen kring plats M kunna lösas, men inte helt utan utmaningar. Utrymme för parkering, 
korttidsparkering för föräldrar som hämtar/lämnar med bil och för skolbusshållplats ryms inte i den 
absoluta närheten av skolan, utan får förläggas på avstånd från den, söder om Vallby å och 
strandskyddsområde kring den. Utmaningarna består i att skapa trygga gång- och cykelvägar för barn trots 
fordonstrafiken på Ädelstensvägen och Hedsvägen. Nackdelen ur aspekt mobilitet beror också på avståndet 
till påfarten till väg E6. Men fordonstrafik till plats M istället för skola på plats L skulle avlasta befintlig 
problematisk trafiksituation på Smaragdvägen och i andra centrala delar av Kode tätort. På den 
kommunägda delen av plats M finns en föreningslokal för scouter vilken behöver lokaliseras annan stans i 
grönområde, eller integreras i skolområdet. De geotekniska förutsättningar vid platsens södra del mot Vallby 
å ger osäkerheter kring geoteknik och skyfalls- och dagvattenhantering. Plats M utgörs delvis av 
brukningsvärd jordbruksmark, dock i utkanten av sammanhängande, större område av sådan. 
Ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark trots lämplig annan plats L ger juridisk osäkerhet och 
osäker tidsåtgång till att Kode nya skola kan bli av.    

Inget planarbete för skola på plats M har startat. Inga utredningar såsom trafikutredning eller standardiserad 
naturvärdesinventering har påbörjats.  

I påbörjad studie av Kodes grönstruktur har för Långelandaskogen (plats M) hittills konstaterats sannolikt 
påtagliga eller höga naturvärden i Långelandaskogen. Bedömningen är inte knuten specifikt till den södra 
del av grönområdet som upptas av plats M. För att utreda områdets naturvärden och avgränsa eventuella 
naturvärdesobjekt krävs en standardiserad naturvärdesinventering.  

Brukningsvärd jordbruksmark får ju enligt miljöbalken inte bebyggas med Kode nya skola om det för den 
finns annan lämplig plats som inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Sådan annan lämplig plats har 
konstaterats i plats L. Möjlighet kan ändå finnas att lokalisera Kode nya skola till plats M. För att så skall 
kunna ske gäller att det kan motiveras väl att den andra lämpliga platsen används ännu bättre till annat eller 
andra väsentliga samhällsintressen, än till skola. Möjligheten att förlägga skola på plats M är avhängig 
omfattningen annat väsentligt samhällsintresse än skola som kan tillgodoses på plats L. Men juridisk 
osäkerhet föreligger. Om den del av plats M som utgörs av brukningsvärd jordbruksmark hade varit utpekad 
i kommunens översiktsplan som eventuellt lämplig för byggnation hade kunnat konstateras med något större 
juridisk säkerhet att möjlighet kan finnas att lokalisera Kode nya skola till plats M. Frågan om annat väsentligt 
samhällsintresse än skola på plats L hanterats inte här utan i arbetet med fördjupad översiktsplan för Kode, 
vilket har startat under våren 2021.     

Vad gäller tidsåtgång skulle planarbete för Kode nya skola på plats M istället för plats L ge ett förväntat 
antagande av ny detaljplan för skolan vid årsskiftet 2022-2023, istället för våren 2022. Det ger att byggnation 
av skolan kan påbörjas tidigast till våren 2023, istället för efter sommaren 2022, under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas. Skolan förväntas vara färdigställd och redo att användas under våren 2025, 
istället för till höstterminen 2024, under förutsättning att detaljplanen inte överklagas. Den juridiska 
osäkerheten ger en osäker utgång av ett överklagande, jämfört med ett överklagande för skola på plats L. 
Om ett överklagande avslås och därmed detaljplan för skola på plats M vinner laga kraft, förväntas skolan 
vara färdigställd och redo att användas under våren 2026, istället för till höstterminen 2025. Om ett 
överklagande istället leder till att detaljplanen upphävs, är tidsåtgången förstås större. 

__________ 

Ekonomiska konsekvenser, Kode nya skola på plats M istället för plats L 

Den ekonomiska bedömningen via nyckeltal gav att byggnation av skola på plats M, i jämförelse med på 
plats L där Kode skolas befintliga lokaler kan fortsätta nyttjas, innebär uppskattningsvis 25% (cirka 90 
miljoner kr) extra kostnader.  

En ekonomisk, tidig uppskattning har gjorts av i vilken omfattning denna negativa ekonomiska konsekvens 
kan minskas av att plats L bebyggs med bostäder. I bedömningen har hanterats två delområden: det vid 
befintliga Kode skola och område vid och kring grusplanen, i utkanten av grönområdet. En exploatering 
vid grusplanen möjliggör cirka 95 lägenheter i flerbostadshus om 3–4 våningar. Området vid Kode skola 
kräver att skolan rivs för att kunna exploateras. Då kan möjliggöras cirka 155 lägenheter i flerbostadshus 
om 3–4 våningar. Hur mycket intäkter det skulle generera beror tills stor del på fördelningen av 
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upplåtelseform mellan hyresrätter och bostadsrätter. Bostadsbyggnation här innebär också betydande 
kostnader p.g.a. exempelvis bokförda värden, rivning av skolan, ny infrastruktur för vatten- och avlopp och 
nya bil-, gång- och cykelvägar.  

Denna tidiga uppskattning ger en nettoeffekt där kostnaderna överstiger intäkterna. För att 
bostadsexploatering på plats L i stället ska ge en nettoeffekt som är plus minus noll behöver antingen 
upplåtelseformen enbart bli bostadsrätter eller antalet lägenheter ökas på platsen. För att uppnå den högre 
nivån av lägenheter behöver flerbostadshus byggas i 5–8 våningar i stället för 3–4, vilket de aktuella 
delområdena inte bedöms tåla. För att i stället nettoeffekten skall bli positiv krävs en ytterligare ökad 
exploatering.  

Det bedöms därmed inte vara genomförbart att genom exploatering av bostäder på plats L få in de intäkter 
som krävs för att väga upp de kostnader som minskas av att skola byggs på plats L. I samband med 
utveckling av bebyggelse i denna del av Kode tätort bedöms kostnadseffektivitet i framtiden kunna uppnås 
med ett lägre våningsantal i de aktuella delområdena, i och med att kostnaden för t.ex. ökad dimensionering 
av va-nätet fördelas på fler tillkommande bostäder på fler platser.  

  

__________________________________________________________ 

Fortsatt arbete 
__________ 

Planarbete 

Planarbete för Kode nya skola på plats L startade hösten 2020.  

Planarbete rör en viss plats. Planarbete syftar till en antagen och lagakraftvunnen ny detaljplan, och därefter 
byggnation. I planarbete sker utförligare utredning av platsens lämplighet för den aktuella åtgärden. Under 
ett planarbete identifieras problem och de lösningar på dessa som krävs för att i praktiken göra platsen 
lämplig för den aktuella åtgärden. Men under ett planarbete kan istället visa sig att platsen är olämplig för 
åtgärden. Då avbryts planarbetet. Hur planarbeten skall utföras styrs av plan- och bygglagen och annan lag. 
Bland annat utförs de obligatoriska momenten undersökning av betydande miljöpåverkan, samråd och 
granskning.  

Under samråd och granskning bjuds allmänhet, myndigheter med flera in att inkomma med eventuella 
synpunkter. På så vis får kommunen ett bättre beslutsunderlag. Undersökning av betydande miljöpåverkan 
har påbörjats. Länsstyrelsen yttrade 2021-04-06 att det inte går att utesluta att genomförandet av detaljplanen 
kan innebära en betydande miljöpåverkan, med avseende på förekomst av rödlistade fågelarter i området. 
För att kunna utesluta negativ miljöpåverkan måste en naturvärdesinventering med inriktning på fåglar tas 
fram där förekomsten av rödlistade fågelarter och exploateringens eventuella påverkan på dessa utreds.  

Standardiserad naturvärdesinventering med tillhörande fågel- och grodinventering inleddes i april och 
sammanställs under sommaren.  

Samråd har ännu inte skett.  

Planarbetet inleddes med bland annat utredning av frågan om trafiksituationen och av en studie av Kodes 
grönstruktur, eftersom det ansetts som utmaningar på platsen. Men fler utredningar kommer att följa. 
Levererad trafikutredning och påbörjad studie av grönstrukturen i Kode har inte visat att plats L skulle vara 
olämplig i plan- och bygglagens bemärkelse för Kode nya skola.  

Beslut om antagande av detaljplaner kan överklagas. Så sker inte sällan. I fallet Kode skola är sannolikheten 
stor att överklagan skulle ske vilken av platserna C, L och M planarbetet än skulle gälla. Processen vid 
överklagande kan ta längre eller kortare tid, men brukar ta cirka ett år. Vid överklagan prövar domstol 
huruvida den nya detaljplanen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lag. 
Kommunen väljer att driva planarbeten vidare och att anta detaljplaner enbart i de fall lagkraven bedöms 
vara uppfyllda.  

Fortsatt arbete Kode skola på plats L: 

 När planarbetet för Kode skola på plats L har kommit längre skall projektering av skola och infrastruktur 

ske, parallellt med att slutförande av planarbetet.  
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 Ny detaljplan för Kode skola på plats L förväntas kunna antas under våren 2022. 

 Byggnationen av Kode nya skola på plats L kan påbörjas tidigast hösten 2022. Vid överklagande av 

detaljplanen gäller istället tidigast hösten 2023. 

 Skolan förväntas vara färdigställd tidigast till höstterminen 2024. Vid överklagande av detaljplanen gäller 

istället tidigast till höstterminen 2023. 

__________ 

Fördjupad översiktsplan Kode 

Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode har startat våren 2021. Parallellt med det 
kommer problemet med plankorsningen vid järnvägen att hanteras. Sedan gällande översiktsplan tillkom 
har Trafikverket bytt ståndpunkt i frågan. Trafikverket hävdar nu att korsningen bedöms som säker även 
vid ny exploatering, det vill säga vid fler trafikrörelser. Kommunen har dock sett ett fortsatt behov oavsett 
Trafikverkets ståndpunkt att hantera frågan. 

Vad platser A-O lämpligen kan användas till om inte till skola kommer att framgå av den fördjupade 
översiktsplanen.  
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Kärna 67:1, direktanvisning förskoletomt (Dnr KS2017/1818-22) 

Sammanfattning 

Det finns behov av fler förskoleplatser i Kärna. Det befintliga utbudet i området på ca 277 
förskoleplatser behöver utökas då det finns fler barn som behöver barnomsorg än vad det 
finns platser i Kärna. En ny förskola behöver vara på plats så snart som möjligt för att 
tillgodose behovet på serviceorten med omgivningar. Behov av platser finns redan och barn 
från Kärna går på förskolor i andra kommundelar. Målsättningen är att höstterminen 2022 ska 
fler förskoleplatser finnas i Kärna. 
 
I antaget investeringsprogram finns en ny förskola i Kärna, dock inte som en kommunal 
investering, utan som inhyrning eller i privat regi (KS2020/1019).  
 
Under 2020 har två privata aktörer visat intresse för att starta upp verksamhet på aktuell plats. 
Aktörerna är Norlandia Förskolor AB och Kunskapsförskolan Koncept AB. Båda parter har 
inkommit med en ansökan om direktanvisning i Kärna. För att säkerställa en långsiktigt 
tryggad förskoleverksamhet på platsen har sektor Bildning och Lärande tagit referenser på 
båda intresserade aktörer. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av aktörernas 
referenser, samt hur många förskolor de har i aktiv drift samt hur länge bolaget funnits på 
marknaden. I bedömningen vägs in att barnomsorg i privata förskolor övergår till kommunens 
ansvar vid en nedläggning eller konkurs. Då görs bedömningen att den kommunala risken 
minskas när privat förskoleverksamhet fördelas på flera olika aktörer.  Kunskapsförskolan är 
redan etablerad i kommunen och förvaltningens förslag är därför att fler aktörer ska beredas 
möjlighet. Förvaltningen föreslår att direktanvisning av förskoletomt i Kärna, del av 
fastigheten Kärna 67:1, ska ske till Norlandia Förskolor AB.  
 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att anvisa tomten till 
Norlandia Förskolor AB 

 

Juridisk bedömning  

Förskoletomten ägs i dagsläget av kommunen. Då förskolan i enlighet med antaget 
investeringsprogram (KS 2020/1019) inte ska byggas i kommunal regi kommer kommunen att 
markanvisa förskoletomten till en privat aktör. Kommunen äger rätten att anvisa kommunal 
mark till vem de finner lämpligt. Dock har kommunen en policy, ”Riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning” (KS2019/0931) som säger 
att direktanvisningar ska undvikas om det inte finns särskilda skäl för det. I fallet förskoletomt 
i Kärna bör en direktanvisning ske då det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i Kärna 
samt att behovet är brådskande. Dessa särskilda skäl motiverar att en direktanvisning görs. 
Övriga tomter (friskola och bostäder) inom detaljplanen har tidigare direktanvisats till Serneke 
som varit med i hela detaljplaneprocessen.  
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Förvaltningen bedömer att det inte finns juridiska hinder för att direktanvisa förskoletomten 
till vald aktör.  
 
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. Förvaltningen har 
inhämtat en värdering av en auktoriserad oberoende värderingsman för att säkerställa att 
försäljningen sker på marknadsmässiga grunder.  
 

 

Bakgrund 

I Kärna finns idag 4 förskolor. De kommunala förskolorna Kalvegrinna, Ekebacken och 
Sagoslottet samt den privata förskolan Lyckan som drivs av Svenska kyrkan. I Harestad mellan 
Kärna och Kornhall finns också en friförskola. I nedanstående tabell redovisas antal platser 
och antal barn under 2020. 
 

Förskolor vår 2020 Barn, ca Platser, ca 

Ekebacken 72 72 

Kalvegrinna 90 90 

Sagoslottet (moduler) 54 54 

Fristående  61 

 
Totalt finns ca 277 förskoleplatser i Kärna i dagsläget. Det finns dock fler barn som behöver 
barnomsorg än antal platser vilket innebär att barn hänvisas till förskolor på andra orter.   

 
 
 
En ny förskola behöver vara på plats i Kärna så snart som möjligt för att tillgodose behovet på 
serviceorten med omgivningar. Idag kan inte alla barn i Kärna erbjudas förskola på hemorten 
utan måste köras till annan kommundel. Till höstterminen 2022 behöver fler förskoleplatser 
finnas på plats i Kärna. Kommer platserna tidigare är det positivt. 
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I antaget investeringsprogram finns en ny förskola i Kärna, dock inte som en kommunal 
investering, utan som inhyrning eller privat regi (KS2020/1019).  
 
I centrala Kärna har det tagits fram en ny detaljplan för del av Kärna 67:1. Detaljplanen vann 
laga kraft i augusti 2020 och i den ges det möjlighet för byggnation av skola, förskola, bostäder 
och en fullstor idrottshall. Det nya området ligger inom gångavstånd, ca 250m från Kärna 
skola och Sagoslottets förskola. 
 

 
 
 
 
Friskolan i Kärna är i behov av nya lokaler och Serneke har erhållit en markanvisning för att 
uppföra nya lokaler åt friskolan. I samband med detta har Serneke även erhållit en 
markanvisning för bostäder. Inom detaljplanen har en idrottshall upphandlats och 
markanvisats till Ytterbygg. Idrottshallen kommer att tillgodose behovet av 
idrottsundervisning för både Kärna skola och friskolan samt stå till föreningarnas förfogande 
övriga tider. Nu kvarstår att bebygga tomten för förskola. Tomten ligger intill friskolan och 
idrottshallen. Två ansökningar om direktanvisning har inkommit från två olika aktörer som 
bygger och driver friförskolor i privat regi. 

 

Verksamhetens bedömning 

Antagen investeringsbudget (KS2020/1019) innehåller inget investeringsutrymme för en 
förskola i kommunal regi. Det innebär att förskolan är planerad att byggas av extern part, 
antingen som inhyrning för kommunal regi eller helt i privat regi. 
  
Under 2020 har två privata aktörer visat intresse för att starta upp verksamhet på aktuell plats. 
Aktörerna är Norlandia Förskolor AB och Kunskapsförskolan Koncept AB. Båda parter har 
inkommit med en ansökan om direktanvisning på platsen. För att säkerställa en långsiktigt 
tryggad förskoleverksamhet på platsen har Sektor Bildning och lärande tagit referenser på båda 
intresserade aktörer. Båda aktörerna påvisar verksamhetsledare som har en god vana att driva 
förskoleverksamhet. Däremot hade den ena aktören endast en förskola i bruk vid 
referenstagningen. De har flera nya förskolor på gång att starta, varav en i Kareby, men deras 
referenser har bara kunnat ställas mot en kommun, medan den andre aktören har närmare 
åttio aktiva förskolor över hela landet.  
 
Förvaltningens bedömning är att båda aktörerna skulle kunna bedriva en långsiktig 
förskoleverksamhet i Kärna. Aktören Kunskapsförskolan AB håller redan på att etablera sig i 
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kommunen, i Kareby. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av aktörernas referenser, 
samt hur många förskolor de har i aktiv drift samt hur länge bolaget funnits på marknaden. I 
bedömningen vägs in att barnomsorg i privata förskolor övergår till kommunens ansvar vid en 
nedläggning eller konkurs. Då görs bedömningen att den kommunala risken minskas vid en 
fördelning av verksamhet mellan flera olika privata aktörer i kommunen. En eventuell konkurs 
eller försäljning till annan part får inte samma påverkan om det finns flera privata aktörer i 
kommunen jämfört med om det finns några få aktörer med många enheter. Förvaltningen gör 
också bedömningen att eftersom Kunskapsförskolan redan har en etablering i kommunen ska 
fler aktörer ska erbjudas möjlighet att starta verksamhet. 
Förvaltningens bedömning är att direktanvisning av förskoletomt i Kärna, del av fastigheten 
Kärna 67:1, ska ske till Norlandia Förskolor AB.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Det strategiska målet (nr. 1) att ge goda förutsättningar för livslångt lärande är av relevans i 
detta ärende. Byggnationen av en ny förskola bidrar till ökade möjligheter för barn att få en bra 
start i sitt livslånga lärande.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet bedöms bidra till miljömässig och ekonomisk hållbarhet då en ny förskola kommer att 
nyttjas på ett tillfredsställande sätt i flera år framöver. Den tilltänkta privata aktören har en 
tydlig miljöprofil som utformats efter FNs hållbarhetsmål.  
 
En placering i centrala Kärna förväntas bidra till att fler Kärnabor kan ta sig till sin förskola via 
gång, cykel och kollektivtrafik än vad de gör idag då det är brist på förskoleplatser i 
serviceorten Kärna. Det kommer att finnas trygga och säkra gång- och cykelvägar till området.  
Ärendet bedöms även svara mot mål 11 i Agenda 2030. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Ärendet har bedömts utifrån budgetdirektiv 2021-2022 (KS2020/0729) och 
investeringsprogram (KS2020/1019) och är i enlighet med lokalförsörjningsplanen för 
behoven i förskoleverksamheten i Kärna. 
  
I enlighet med Policy för fastigheter och exploatering (KS2019-1444) ska en låg driftkostnad 
över tid och långsiktiga planeringsförutsättningar eftersträvas. 
Verksamhetsbehov kan lösas genom att privat aktör etablerar verksamhet, egen verksamhet i 
inhyrd lokal eller egen verksamhet i egenägd lokal. Utifrån verksamhetens förutsättningar och 
behov ska olika alternativ prövas. 
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader.  
Ändamålsenliga och lokaleffektiva verksamhetslokaler som möter verksamhetens 
behov och lagstadgade åtaganden är ett medel för att sänka den totala driftkostnaden. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Att kommunen säljer mark till en privat förskoleaktör i Kärna bedöms bidra till nytta för 
medborgarna. Fler förskoleplatser skapas. Barnen som bor i Kärna får närheten till en 
ytterligare förskola och behöver inte i samma utsträckning bli körda till andra serviceorter för 
sin barnomsorg.  
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Förskolan ska byggas för barn 1-5 år. Verksamhetslokalerna ska utformas på ett sådant sätt att 
det går att arbeta effektivt, flexibelt och med förskolans läroplan som grund. Genom att skapa 
förutsättningarna för en effektiv drift och en bra miljö för barnen som en start på det livslånga 
lärandet ska medborgarnyttan tryggas och ge både kvalitet och hushållning med skattemedel. 
 

Ekonomisk bedömning 

I antagen investeringsbudget (KS2020/1019) finns inte medel avsatta för att inom ram 
finansiera byggnationen av en ny förskola i Kärna. Däremot har driftkostnadskonsekvensen 
(dkk) för en privat aktör beräknats i samband med sammanställningen av 
investeringsbudgetens totala driftkostnadseffekter av investeringsprogrammet.  
När en markanvisning sker till en privat aktör kommer kommunen inte att investera i 
byggnaden eller driftsätta verksamheten. I det perspektivet kommer kommunen enbart att 
beräkna och betala ut den elevpeng/lokalbidrag som den privata aktören kan ansöka om. 

 
För att åskådliggöra vad elevpeng för friförskolor i Kungälvs kommun, nivå 2021 innebär har 
ett fiktivt räkneexempel gjorts på en friförskola med 100 barn i blandade åldrar 1-5 år. Då blir 
den simulerade elevpengen ca 12,2 mkr.  
 
I enlighet med riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola  
(KS 2020/0964) kan huvudmän för grundskolor och förskolor i Kungälvs kommun i samband 
med nyetablering, nybyggnation eller liknande bli berättigade till bidrag för faktisk lokalhyra, 
under vissa förutsättningar. Det innebär att fristående huvudmän (t ex en friförskola) kan få 
ersättning för faktisk lokalhyra upp till 1 800 kronor per kvadratmeter bruksarea 
(fortsättningsvis benämnt "BRA") inklusive momskompensation per år. Bidrag kan beviljas för 
högst tio kvadratmeter BRA per placerat barn eller elev på huvudmannens förskola eller skola 
som är folkbokförd i Kungälvs kommun, men aldrig högre än faktisk kvadratmeter BRA per 
barn eller elev i lokalerna, om de etablerar förskola eller skola i ett område där kommunen 
bedömer att ett substantiellt behov av fler platser under minst fem år föreligger. Ersättningen 
kan utges årligen under högst 15 år och revideras vart tredje år eller efter behov. Om 
huvudman beviljas bidraget utgår den del av grundbeloppet som avser kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev, under perioden som bidrag till faktisk 
lokalhyra utges. I ett fiktivt räkneexempel med hundra barn innebär det att en maximal 
ersättning kan bli 1,8 mkr per år i lokalbidrag. 

 
Försäljningen av marken där förskolan kommer att byggas kommer generera en intäkt om 
2.550.000kr.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att försäljningen av förskoletomten i Kärna till en privat aktör 
är ett alternativ för kommunen att lösa förskolebehov. Kostnaden för elevpeng och 
lokalbidrag bedöms vara kostnadsneutralt i förhållande till en förskola i kommunal regi.  
Därutöver behöver inte kommunen investera eller belåna sig utan det hanteras av den privata 
aktören. 

 
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att anvisa förskoletomten på Kärna 67:1 till 
Norlandia Förskolor AB 

2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna anvisningen. 
 



7 Direktanvisning Förskoletomt - KS2017/1818-22 Direktanvisning Förskoletomt : Kärna 67_1 Direktanvisning förskoletomt
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Haleh Lindqvist Anders Holm 
Kommundirektör Sektorchef Samhälle och Utveckling 
 
 
Expedieras till:   
Rickard Holmgren, 
Daniel Markänger 

 

För kännedom till:  
Johan Von Brömsen 

 

  



8 Beredningsskrivelse – Uppdrag gällande mutor, jäv och bisysslor -   :

Denna behandling '8 Beredningsskrivelse – Uppdrag gällande mutor, jäv och bisysslor' har inget tjänsteutlåtande.
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Handläggarens namn 
Håkan Hambeson  

2021-06-10 

 
 
 
 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 (Dnr 
KS2021/0657-2) 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed i syfte att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen 2020. En rapport 
är översänd till kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden för behandling i enlighet 
med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att 
kommunstyrelsen, och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunensanvisningar 
avseende uppföljning och rapportering.  

Ett antal utvecklingsområden har identifierats där revisionen lämnar rekommendationer till 
förbättringsåtgärder.  

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden samt kommunfullmäktiges beredningar 
planerar att vidta med anledning av revisionsrapporten och de förbättringsområden som 
uppmärksammats. 

Juridisk bedömning  

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att 
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen 
och annan relevant lagstiftning. 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att 
kommunstyrelsen, och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunensanvisningar 
avseende uppföljning och rapportering.  

Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala 
myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.  
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Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att 
beredningarna inte till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut.  

Utifrån granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer:  

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

 Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 

 Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer 

 Säkerställa att styrelsens internkontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 
och ledning  

Sociala myndighetsnämnden rekommenderas att: 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 
och ledning  

Kommunfullmäktiges beredningar rekommenderas att: 

 Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i 
enlighet med beredningarnas arbetsordning  

Verksamhetens bedömning 

I kommunstyrelsens budgetdirektiv redovisas politisk ambition och inriktning för 
nästkommande budget- och verksamhetsår i form av budgetram, resultatmål och uppdrag till 
förvaltningen. Budgetdirektivet utgår från kommunfullmäktiges rambudget med finansiella mål 
samt strategiska mål och förutsättningar. 

Förvaltningen uppdrag är att omsätta KS budgetdirektiv till en verksamhetsplan. I planen ska 
resultatmålen konkretiseras med aktiviteter som driver mot målet och indikatorer som mäter 
om utvecklingen går i önskvärd riktning. Förvaltningens verksamhetsplan beslutas av KS i 
oktober och KF fastställer KS resultatmål i november.  

Indikatorer som driver mot ett visst mål är inte alltid enkelt att ta fram. Indikatorns relevans 
mot målet, möjligheter att få fram data, komplexitet i beräkningar, kvalitetssäkring av metod 
och rutiner för att hämta data är frågor som behöver hanteras. Att sätta ett rimligt målvärde 
för en ny indikator är ibland svårt utan tidigare utfall att utgå från. Ett orealistiskt målvärde 
riskerar att ge fel styrsignaler till verksamheten.  

I förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022 har minst en indikator kopplats till varje 
resultatmål. För vissa av de indikatorer som är nya har inget målvärde föreslagits. Förslag på 
relevanta målvärden kommer att redovisas till KS så snart det är möjligt. 

Förvaltningen kommer att säkerställa att bolagens och stiftelsens delårsrapporter bifogas till 
ärendet för kommunens tertialrapporter och bokslut. 

Förvaltningen kommer att ytterligare öka ambitionen att redovisa planer och rapporter enligt 
fastställd tidsplanering. 

Sociala myndighetsnämnden kommer att svara revisionen på den rekommendation som avser 
Sociala myndighetsnämnden. 

Kommunfullmäktiges ordförande har meddelat att det för innevarande år upprättats 
verksamhetsplaner. Kommunfullmäktiges ordförande har också meddelat att beredningarnas 
verksamhetsplaner kommer finnas kvar framledes. Beredningarnas verksamhetsplaner kommer 
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dock framgent att benämnas arbetsplaner istället för verksamhetsplaner och är att betraktas 
som ett politiskt dokument, inte ett förvaltningsdokument. 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att 
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen 
och annan relevant lagstiftning. Bland annat ingår att följa upp om verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Revisionens granskning med rekommendationer stödjer intentionerna i Agenda 2030 och har 
ingen negativ påverkan på miljö och hållbarhet.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Kommunrevisionens granskning görs med utgångspunkt från kommunallagen, Styrmodell för 
Kungälvs kommun och God revisionssed. Den interna kontrollen utgår från Reglemente för 
intern kontroll i Kungälvs kommun samt Riktlinjer för intern kontroll i Kungälvs kommun.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Kommunrevisionen föreslår förbättringar i form av rekommendationer. En väl fungerande 
styrning ledning samt intern kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och att resurser 
används på rätt sätt. I förlängningen ökar nyttan för alla kommunens målgrupper. 
 

Ekonomisk bedömning 

Föreslagna åtgärder hanteras inom gällande budgetram. 
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen kommer att arbeta med revisonens rekommendationer på följande 
sätt: 

1. I arbetet med budgetdirektiv och fastställande av förvaltningens 
verksamhetsplan är ambitionen att KF:s strategiska mål ska brytas ned till 
resultatmål med indikatorer och målvärdet. Om relevanta indikatorer saknas 
och målvärden är svåra att fastställa ska arbete med att ta fram dessa 
prioriteras. 

2. Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att bolagens och stiftelsens 
delårsrapporter bifogas till ärendet för kommunens tertialrapporter och 
bokslut. 

3. Kommunstyrelsen kommer att ytterligare öka ambitionen att redovisa interna 
kontrollplaner och rapporter enligt fastställd tidsplanering. 

4. Sociala myndighetsnämnden svarar revisionen på den rekommendation som 
avser Sociala myndighetsnämnden. 

5. Kommunstyrelsen kommer att initiera en dialog med kommunordförande i 
syfte att tydliggöra hur beredningarnas verksamhetsplaner för 
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mandatperioden ska tas fram. Frågor att diskutera är format, innehåll och 
vilket tjänstemannastöd som kan behövas.  

 
 
 
 

 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till: Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Erik Lindskog, Annika Renström 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunal-
lagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnder, 
valnämnden och beredningar och har genomförts genom dokumentstudier och dialoger. Enligt 
God revisionssed ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag för att 
bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll. Utifrån kraven i kommunal-
lagen och kommunens styrmodell har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse, nämnder 
och beredningar ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att kommun-
styrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende 
uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens 
och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.  

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att 
beredningarna inte till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. Granskningen visar att beredningarna inte har presenterat någon verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige eller under året delgett kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån 
verksamhetsplanen. Granskningen visar även att beredningen för samhälle och utveckling 
samt beredningen för bildning och lärande inte har färdigställt uppdragen i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 
 Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer. 
 Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 

och ledning  
Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 
och ledning. 

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningar att: 
 Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i 

enlighet med beredningarnas arbetsordning. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-
prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 
kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Bakgrund till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. Källförteckning återfinns i bilaga 2. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-
ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 
revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?  

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med krav i kommunens styrmodell. 

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar.  

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 
revisionskriterierna av: 

 Kommunallagens 6 kap. 1 § om kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagens 6 kap. 6 § om nämnders ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet 
med föreskrifter, fullmäktiges mål och riktlinjer samt med tillräcklig intern kontroll  

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2020 
 Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka 
 Riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun 
 Reglemente för intern kontroll 

Granskningens revisionskriterier beskrivs ytterligare i bilaga 3. 

 
1 Kommunrevisionen har under 2020 genomfört flera revisionsinsatser inom redovisnings- och 
verksamhetsrevision som också ligger till grund för ansvarsprövningen.  
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1.3.1. Granskningens utgångspunkter 

Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter för bedömning. Våra bedömningar och 
nedan ramverk utgår från krav på kommunstyrelse, nämnder och beredningar i kommunens 
styrmodell och riktlinjer samt i kommunallagen. Ramverket bygger på Kungälvs kommuns 
riktlinjer för ledning och styrning, policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt budget-
process 2019-2022. Vidare bygger ramverket på reglemente och riktlinjer för intern kontroll, 
reglemente för kommunstyrelsen samt arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar. 
Ramverket beskriver hur styrelse, nämnder och beredningar enligt fullmäktige ska arbeta med 
styrning, uppföljning och intern kontroll. Kriterier som enbart omfattar kommunstyrelsen 
markeras med (KS). Ramverket är utgångspunkt för de avvikelser som lyfts fram i kapitel 2-7. 

A. Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 

Styrelse/nämnder har: 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS) 
A2. Uppfyllt fullmäktiges mål    

 

B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell. 

Styrelse/nämnder har: 

B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året2  
B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS) 
B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året3  
B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut 
B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse  
B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom upp- 
följning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen  
samt dialog med bolag och stiftelser4 (KS) 

 

C. Arbete med intern kontroll i enlighet med reglemente. Styrelse/nämnder har: 

C1. Genomfört en riskanalys 
C2. Fastställt en intern kontrollplan i enlighet med reglemente och riktlinjer 
C3. Följt upp intern kontrollplan 
C4. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS) 
C5. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 

 

D. Beredningar har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Beredningarna har:  

D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut 
D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för  
mandatperioden 
D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige  
D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat 

 
2 Social myndighetsnämnd har enligt reglemente ingen budget men ska ha full insyn i aktuella kostnader.  
3 Enligt riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun ska uppföljning ske månadsvis men 
nämnden kan dock besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljning om särskilda skäl finns. 
4 Kommunens styrmodell definierar inte närmre hur kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över nämnder 
och förbund.  
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2. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppföljning och uppsikt 
samt interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3. Därefter 
redogörs för resultat av revisionens dialog med kommunstyrelsens och dess utskottspresidier. 
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

2.1. Iakttagelser  

2.1.1. Styrning  

Förvaltningens verksamhetsplan saknar målvärden för ett antal indikatorer som kopplats till 
kommunstyrelsens resultatmål. Vid delårsuppföljning per augusti har målvärden för ett antal 
indikatorer ändrats eller lagts till.5 Indikatorer har också lagts till vid delårsuppföljningen per 
augusti.6 Vid delårsuppföljning saknas indikatorer för ett resultatmål och målvärden saknas för 
flera indikatorer.7 Det framgår inte av kommunens styrmodell att kommunstyrelsen ska koppla 
indikatorer med målvärden till resultatmålen i verksamhetsplanen. Enligt uppgift är ambitionen 
att koppla indikatorer med målvärden och aktiviteter till samtliga resultatmål.  

I årsredovisning 2020 finns uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål för 2020.  
Uppföljningen visar att sju av femton mål bedöms delvis uppnås. Övriga åtta mål bedöms 
uppnås.   

2.1.2. Uppföljning 

I kommunens uppföljningsrapport per april prognostiserades ett underskott avseende 
kommunens budget. Kommunstyrelsen fattade i samband med rapporteringen av delårs-
uppföljningen per april beslut om åtgärder för budget i balans. I kommunens uppföljnings-
rapport per augusti visade kommunens utfall för den aktuella perioden på en positiv avvikelse 

 
5 Målvärden har ändrats eller lagts till vid delårsuppföljningen till resultatmålen alla barn och elever vistas 
i en trygg och säker pedagogisk miljö, alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl 
förberedda att börja grundskolan, full behovstäckning inom äldreomsorgen, inklusive personer med 
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, förbättrat näringslivsklimat, 
planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel, minskade utsläpp i luft och 
vattendrag, alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod, utanförskapet minskar 
genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande 
insatser.   
6 Indikatorer har lagts till vid delårsuppföljningen till resultatmålen fler barn, unga och äldre – inklusive 
personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, förbättrat 
näringslivsklimat,  
7 Målvärden saknas för indikatorer kopplade till resultatmålet alla barn och elever vistas i en trygg och 
säker pedagogisk miljö, utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. Indikatorer kopplat till resultatmålen saknas 
100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete  
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mot budgeterat resultat. Avvikelsen förklaras av att semesterskulden var låg efter 
sommarmånaderna samt ersättning och statsbidrag från staten med anledning av Covid-19, 
vilket påverkade resultatet positivt. Per augusti prognostiserade kommunen ett överskott mot 
budget på 20,6 Mkr för helåret.  

Av kommunens årsredovisning för 2020 framgår att verksamhetens nettokostnader för 2020 
var 6,2 Mkr högre än budgeterat.  

Av uppföljningsrapport per april samt protokoll framgår inte att kommunstyrelsen rapporterat 
uppföljning av verksamheten i kommunens bolag och stiftelser under årets första tertial till 
kommunfullmäktige. Enligt reglemente ska kommunstyrelsen tertialvis rapportera uppföljning 
av verksamheten i bolag och stiftelser till kommunfullmäktige vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

I övrigt har vi inte noterat några avvikelser avseende månadsvis uppföljning av kommunens 
ekonomi, löpande uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet samt kommunstyrelsens 
uppsikt över förbund utifrån krav i styrmodell.  

2.1.3. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen antog intern kontrollplan för 2020 i mars 2020, vilket är senare än riktlinjer 
för ledning och styrning föreskriver. Riktlinjerna anger att planen för kommande år ska antas 
senast i december.  

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys eller uppföljning av intern 
kontrollplanerna utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern kontroll.  

2.2. Dialog med kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskotts presidier 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 
revisionens dialog med kommunstyrelsens presidium och utskottens presidier. För beskrivning 
av övriga områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Kommunstyrelsens presidium lyfter att krisledningsarbetet som sattes in med 
anledning av covid-19 har fungerat väl.  

 Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med att utveckla och förbättra modellen för 
målarbete. Presidiet uppger att det finns en risk att måluppfyllelsen bedöms felaktigt 
och att vissa mål bedöms som uppfyllda för tidigt. 

 Under året har styrelsen tagit fram en policy avseende dialog mellan bolagsföreträdare 
och kommunstyrelse. 
 

 Kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande lyfter att arbetet för att 
säkerställa likvärdig skola behöver utvecklas. Det pågår en översyn av 
resursfördelningsmodellen.   Resultatet av översynen kommer ligga till grund för hur 
den kommande resursfördelningsmodellen ska se ut. Arbetet kan komma att påverka 
elevhälsoresursfördelningen.  

 Utskottet arbetar numera efter kommunens lokalförsörjningsplan som beskriver 
framtida utmaningar inom lokalförsörjningen. Till lokalförsörjningsplanen kopplas en 
investeringsplan. Dokumenten ska underlätta beslutsfattande vad gäller byggnation 
och investeringsmöjligheter. 
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 Utskottet uppger att det finns utvecklingsområden gällande elevhälsan då skolorna 
upplever att de inte fått elevhälsoresurser som de vill ha.  
 

 Kommunstyrelsens utskott för samhälle och utveckling uppger att utomhusbadet 
är en betydande anledning till att utskottet redovisar underskott. 

 Utskottet uppger att kommunen under året varit drabbade av ras. Därtill har fler platser 
med risk för ras upptäckts. Det finns utvecklingsmöjligheter kopplade till beredning och 
prognos för att kommunen ska kunna göra goda analyser av mark. 

 Utskottet uppger att det finns en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan utskottet och 
kommunstyrelsen avseende vilka frågor som ska beredas i utskottet. 
 

 Kommunstyrelsens utskott för trygghet och stöd uppger att det fortsatt är en 
utmaning med brist på platser inom LSS-verksamheten (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Kommunens nyligen framtagna lokalresursplan ska bidra till 
att säkerställa fler boendeplatser. Utskottet redovisar ekonomiskt underskott på grund 
av köpta platser inom LSS-verksamheten. 

 Utskottet uppger att det finns behov av bättre samverkan mellan beredningar och 
utskott samt tydligare arbetsordning mellan utskotten.  

 Utskottet uppger att det finns svårigheter att rekrytera personal och ser att det finns 
utvecklingsmöjligheter avseende kompetensförsörjningplanen. 

2.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att vissa mål i 
verksamhetsplanen saknar indikatorer samt att vissa indikatorer saknar målvärden. Det är vår 
bedömning att kommunstyrelsen bör fastställa indikatorer samt målvärdet för indikatorerna 
kopplade till resultatmålen i förvaltningens verksamhetsplan för att säkerställa en tydlig 
styrning avseende målarbetet.  Av kommunstyrelsens femton resultatmål för 2020 bedöms 
åtta mål vara uppfyllda och sju delvis uppfyllda. Utöver dessa avvikelser har kommunstyrelsen 
följt de föreskrifter som styrmodellen anger genom att bryta ned fullmäktiges mål och i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med krav i kommunens styrmodell. Kommunstyrelsen har följt kommunens 
anvisningar genom att månadsvis följa upp kommunens ekonomi och löpande följa upp 
kommunstyrelsens verksamhet samt vidta åtgärder vid avvikelser.  

Vi bedömer även att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över 
nämnder, bolag och kommunalförbund. Vi noterar dock att kommunstyrelsen inte följt upp 
verksamheten i bolag och stiftelser under årets första tertial. I övrigt har kommunstyrelsen följt 
krav i kommunallagen och styrmodell genom att kontinuerligt följa upp ekonomi och 
verksamhet i nämnder, bolag och kommunalförbund via dialog och löpande rapportering från 
ledamöter.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 
anvisningar. Granskningen visar att styrelsen antog sin intern kontrollplan senare än vad 
riktlinjerna anger. I övrigt har kommunstyrelsen följt anvisningar i kommunens reglemente och 
riktlinjer för intern kontroll. 
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi liksom föregående år kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 
 Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer. 
 Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 

och ledning  
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3. Miljö- och byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende miljö- och byggnadsnämndens styrning, 
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3. 
Därefter redogörs för resultat av dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. Kapitlet 
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till miljö- och 
byggnadsnämnden. Således finns inga avvikelser att notera.   

3.1.2. Uppföljning 

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning och rapportering utifrån krav i 
styrmodell. 

3.1.3. Intern kontroll 

Nämnden antog intern kontrollplan i december 2019. I maj 2020 gjordes ett tillägg i planen 
med datum för när granskningen av kontrollpunkterna ska göras och hur kontrollerna ska 
rapporteras.   

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning av intern kontroll utifrån krav i 
reglemente och riktlinjer för intern kontroll.  

3.2. Dialog med miljö- och byggnadsnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 
revisionens dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. För beskrivning av övriga 
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Nämnden uppger att anpassning till den nya lagen om trängseltillsyn har fungerat väl. 
 Vidare uppger nämnden att frågan om utbyggnad av VA (vatten och avlopp) har varit 

central under året, där nämnden lägger fokus på enskilda utbyggnader av avlopp. 
Nämnden uppger att arbetet med VA-utbyggnaden har behövts skjutas upp i vissa 
delar av kommunen på grund av att stor arbetsbelastning i förvaltningen. Det finns även 
behov av att utöva tillsyn på avlopp.  

3.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte utarbetat egna mål för verksamhets-
året 2020. Av kommunens styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att 
myndighetsnämnderna ska utarbeta mål. 
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Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden 
har följt styrmodellens föreskrifter och kontinuerligt följt upp ekonomi och verksamhet.  

Vår bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet 
med kommunens anvisningar. Nämnden har i sitt intern kontrollarbete följt kommunens 
reglemente och riktlinjer för intern kontroll som anger att en riskanalys ska genomföras samt 
att en kontrollplan ska fastställas och följas upp.  
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4. Sociala myndighetsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende sociala myndighetsnämndens styrning, 
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. 
Därefter redogörs för resultat av dialog med sociala myndighetsnämnden. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Iakttagelser 

4.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till sociala 
myndighetsnämnden. Av nämndens reglemente framgår inga krav på att arbeta med mål. 
Således finns inga avvikelser att notera.  

4.1.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår inte att nämnden har erhållit ekonomisk uppföljning under året. Nämndens 
reglemente tydliggör att nämnden inte har en egen budget utan att samtliga kostnader med 
anledning av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Reglementet anger dock att 
nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader.  

4.1.3. Intern kontroll  

Sociala myndighetsnämnden antog intern kontrollplan i juni 2020, vilket är senare än riktlinjer 
för ledning och styrning föreskriver. Riktlinjerna anger att planen för kommande år ska antas 
senast i december.  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente 
och riktlinjer för intern kontroll.  

4.2. Dialog med sociala myndighetsnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 
revisionens dialog med sociala myndighetsnämndens presidium. För beskrivning av övriga 
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Nämnden uppger att det under året har uppmärksammats HVB-hem8 med dåliga 
förhållanden, vilket är något som oroar nämnden.  

 Nämnden uppger att arbetssättet för upprättande av riskanalys och intern kontrollplan 
har utvecklats. 

 I dialog uppger nämnden att det saknas en samlad bild av kommunens överklaganden 
av biståndsbeslut. Nämnden ser ett behov av att upprätta ett register för 
överklaganden. 

 
8 Hem för vård eller boende, en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, 
stöd eller fostran. 



9 Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 - KS2021/0657-2 Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 : Grundläggande granskning 2020

 

9 

 

4.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att sociala myndighetsnämnden inte har några mål riktade till sig eller 
utarbetat egna mål för verksamhetsåret 2020. Av nämndens reglemente och kommunens 
styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att myndighetsnämnderna ska utarbeta 
mål.   

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden 
inte har följt upp verksamheten. Vi noterar även att nämnden inte gjort någon ekonomisk 
uppföljning. Nämndens reglemente anger att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader, 
trots att nämnden inte har någon egen budget.  

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll i enlighet med kommunens anvisningar. Granskningen visar att nämnden antog sin 
intern kontrollplan senare än vad riktlinjerna anger. Granskningen visar i övrigt inga avvikelser 
avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas senast i december i enlighet med 
riktlinjer för styrning och ledning 
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5. Valnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende valnämndens styrning, uppföljning och 
interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. Därefter redogörs 
för resultat av dialog med valnämnden. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 
granskningens revisionskriterier. 

5.1. Iakttagelser 

Valnämnden har under 2020 inte haft en aktiv verksamhet då det inte varit valår. Av 
kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag 
riktade till valnämnden. Av nämndens reglemente framgår inte några krav på nämnden att 
arbeta med mål.  

Eftersom det inte varit valår har nämnden har inte följt upp ekonomi eller verksamhet under 
året. Nämnden har inte heller antagit en intern kontrollplan. Nämnden har under 2020 haft en 
begränsad verksamhet och kan därmed antas undantas från krav på ekonomisk uppföljning 
och intern kontrollplan. 

Således inga avvikelser att notera.   

5.2. Vår bedömning 

Utifrån att nämnden haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat 
egna mål för verksamhetsåret 2020 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning, 
uppföljning och intern kontroll. 
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6. Överförmyndarnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende överförmyndarnämndens styrning, 
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. 
Därefter redogörs för resultat av dialog med överförmyndarnämnden. Kapitlet avslutas med 
våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Iakttagelser 

6.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag 
riktade till överförmyndarnämnden. Således inga avvikelser att notera.   

6.1.2. Uppföljning 

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning och rapportering av ekonomi och 
verksamhet utifrån krav i styrmodell.   

6.1.3. Intern kontroll 

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende arbete med intern kontroll utifrån reglemente och 
riktlinjer för intern kontroll.  

6.2. Dialog med överförmyndarnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 
revisionens dialog med överförmyndarnämndens presidium. För beskrivning av övriga 
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Nämnden uppger att det är en utmaning att säkerställa att en ställföreträdare inte har 
fler än tio klienter eftersom det inte finns ett nationellt register över ställföreträdare 
och deras uppdrag inom landets alla kommuner. 

 Nämnden uppger att utbildning för gode män ställts in på grund av pandemin. Nämnden 
menar att det finns utvecklingsmöjligheter för att säkerställa en bättre utbildning för 
gode män samt nya ledamöter.  

 Nämnden uppger att det är brist på erfarna gode män som kan ta sig an mer 
kvalificerade uppdrag. Nämnden planerar därför att arbeta med mentorskap för att 
främja att fler gode män kan ta sig an kvalificerade uppdrag. 

6.3. Vår bedömning 

Av kommunens styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att nämnden ska 
utarbeta egna mål.  

Vi bedömer att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden 
har följt styrmodellens föreskrifter och kontinuerligt följt upp ekonomi och verksamhet. 
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Vi bedömer att överförmyndarnämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet med 
kommunens anvisningar. Nämnden har följt kommunens reglemente och riktlinjer för 
internkontroll och utifrån en riskanalys antagit en intern kontrollplan som har följts upp.  
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7. Kommunfullmäktiges beredningar 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kommunfullmäktiges beredningars arbete 
utifrån deras uppdrag utifrån det ramverk som beskrivs i kapital 1 samt bilaga 3. Därefter 
redogörs för resultat av dialog med ekonomiberedningen. Kapitlet avslutas med våra 
bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019-2022 om nedanstående beredningar: 

 Demokratiberedningen 
 Ekonomiberedningen  
 Beredningen för samhälle och utveckling  
 Beredningen för bildning och lärande  
 Beredningen för trygghet och stöd 
 Kultur och fritidsberedningen 
 Tillfällig beredning för näringslivsfrågor  
 
Kommunfullmäktige antog i april 2020 en arbetsbeskrivning avseende kommunfullmäktiges 
beredningar. Av arbetsbeskrivningen framgår att kommunfullmäktiges beredningar ska arbeta 
strategiskt och långsiktigt. Beredningarna ansvarar för uppföljning av kommunfullmäktiges 
strategiska mål och ska ha fokus på uppföljning av beslutade mål och inriktningsdokument. 
Beredningarna ska årligen delge kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper kopplat till 
verksamhetsplanen som tagits fram i början av varje mandatperiod. Vidare ska beredningarna 
se över kommunens övergripande mål och aktualisera styrdokument och arbeta med 
omvärldsbevakning. Beredningarna ska vara remissorgan och svara på motioner i de ärenden 
kommunfullmäktige beslutar.  

7.1. Iakttagelser  

Det framgår inte av kommunfullmäktiges protokoll från 2020, 2019 eller 2018 att beredningarna 
presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden.  Beredningarna har vid tertial 1 redovisat 
för kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån beredningarnas uppdrag.  

Av beredningarnas protokoll från 2020 framgår att beredningen för samhälle och utveckling 
samt beredningen för bildning och lärande inte genomfört sina uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i budget 2019-2022.9 

Vi har i övrigt inte noterat några avvikelser avseende beredningarnas uppdrag eller 
avrapportering av beredningarnas genomförda arbete samt beredningarnas ansvar att svara 
på remisser och motioner utifrån krav i arbetsordning.  

 
9 Beredningen för samhälle och utveckling är försenad avseende sitt uppdrag att senast i december 
2020 presentera förslag till kommunal infrastrukturplan. Beredningen för bildning och lärande är 
försenad avseende sitt uppdrag att senast i februari 2020 presentera förslag politisk inriktning om hur 
Kungälv kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.  
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7.2. Dialog med ekonomiberedning 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 
revisionens dialog med kommunfullmäktiges ekonomiberedning.10 För beskrivning av övriga 
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Ekonomiberedningen uppger i dialog att rambudgeten har reviderats under året samt 
så har beredningen tagit fram nya ägardirektiv för bolagen. 

 Beredningen uppger att det finns utvecklingsmöjligheter avseende processen för 
upprättande av rambudgeten, där alla beredningar ska vara mer delaktiga i processen. 

7.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunfullmäktiges beredningar inte till fullo har utövat respektive uppdrag i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att beredningarna arbetat 
strukturerat utifrån sina uppdrag, men inte färdigställt uppdragen i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Vidare framgår att beredningarna har redovisat för 
kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån beredningarnas uppdrag. Beredningarna har 
dock inte antagit verksamhetsplan för mandatperioden. I övrigt har beredningarna följt 
anvisningar i arbetsordning för beredningar och svarat på remisser och motioner i ärenden 
som kommunfullmäktige beslutat.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi liksom föregående år samtliga 
kommunfullmäktiges beredningar att: 

 Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i 
enlighet med beredningarnas arbetsordning. 

  

 
10 Inom ramen för den grundläggande granskningen 2020 har revisionen valt att enbart föra dialog med 
ekonomiberedningen.  
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8. Sammanställda avvikelser  
Nedan sammanställs översiktligt avvikelser för styrelse, nämnder och beredningar utifrån 
granskningens ramverk. 

Kommunstyrelsen  

 Förvaltningens verksamhetsplan saknar målvärden för ett antal indikationer som 
kopplats till kommunstyrelsens resultatmål.  

 Sju resultatmål bedöms delvis uppnådda. Åtta bedöms som uppnådda.  
 Rapportering till fullmäktige av verksamhet i bolag och stiftelser uteblev vid första 

tertialen. I övrigt noterades inga avvikelser avseende uppföljning. 
 Intern kontrollplan antogs i mars, vilket är senare än vad riktlinjerna för ledning och 

styrning anger. 
 

Sociala myndighetsnämnden  

 Intern kontrollplan antogs senare än riktlinjer för ledning och styrning föreskriver.  
 
Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden11 
och överförmyndarnämnden.  
 

Beskrivning av färgmarkering 

Grön markering – nämnden/beredningen har uppfyllt kriteriet. 
Gul markering – nämnden/beredningen har delvis uppfyllt kriteriet. 
Röd markering – nämnden/beredningen har inte uppfyllt kriteriet. 
Grå markering – revisionskriteriet ej tillämpligt  
** Kommunstyrelsen har per 3 mars 2020 ännu inte utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll.  
 Revisionsfråga A Revisionsfråga B Revisionsfråga C 

Nämnd A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 

KS             ** 

MBN              

SMN              

ÖFN              

Tabell 1. Sammanställa avvikelser per nämnd och revisionskriterium. 
 
A. Verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS) 
A2. Uppfyllt fullmäktiges mål    

 
 
 
 

 

 
11 Valnämnden har under 2020 haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat egna mål för 
verksamhetsåret 2020 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning, uppföljning och intern kontroll. 
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B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell 

B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året 
B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS) 
B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året12  
B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut 
B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse  
B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom upp- 
följning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen  
samt dialog med bolag och stiftelser13 (KS) 

 

C. Arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar  

C1. Genomfört en riskanalys 
C2. Fastställt en intern kontrollplan i enlighet med reglemente och riktlinjer 
C3. Följt upp intern kontrollplan 
C4. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS) 
C5. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 

 
Kommunfullmäktiges beredningar  
 

 Beredningarna har inte presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden.  
 Beredningen för samhälle och utveckling och beredningen för bildning och lärande har 

inte genomfört sina uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  
 
 Revisionsfråga D 

Beredning D1 D2 D3 D4 

Bildning och lärande     

Demokratiberedningen     

Ekonomiberedningen      

Kultur och fritid      

Samhälle och utveckling      

Trygghet och stöd     

Tabell 2. Sammanställa avvikelser per beredning och revisionskriterium. 
 
D. Beredningar utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  

D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut 
D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för  
mandatperioden 
D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige  
D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat 

 
12 Enligt riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun ska uppföljning ske månadsvis men 
nämnden kan dock besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljning om särskilda skäl finns. 
13 Kommunens styrmodell definierar inte närmre hur kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över nämnder 
och förbund.  
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9. Samlad bedömning och rekommendationer 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att kommun-
styrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende 
uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens 
och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att 
beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning 
inte har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga 
beredningar inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige. 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden 
 Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer. 
 Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 

och ledning  
Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning 
och ledning. 

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningar att: 
 Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i 

enlighet med beredningarnas arbetsordning. 
 
 
 
Göteborg den 6 april 2021  
 
 
 
 
Elin Forså    Karin Knutsson 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
 
 
 
Hans Gavin 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 
av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i 
kommunallagen. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 
bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den 
grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
• Tydliga beslutsunderlag och protokoll14 

I kommunrevisionens revisionsplan 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020.  

Ansvariga nämnder 
Granskningen avser kommunstyrelsen, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, 
överförmyndarnämnd, valnämnd samt kommunfullmäktiges beredningar15. 

 

Avgränsning 
Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

 
14 Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att påtala 
otydlighet i protokollen samt att relevanta frågor tas upp till diskussion löpande under året. Översynen 
beskrivs inte i denna rapport. 
15 Beredningen för arvoden, valberedningen och krisledningsnämnden ingår inte i granskningen. 
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Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, 
protokollsgranskning, nämnddialoger samt en uppföljning av 2018 års granskningar.  

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- 
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. 

• Löpande för en dialog med nämnder och styrelse. 

Dialoger 

Kommunrevisionen genomför inom ramen för den grundläggande granskningen dialoger med 
presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott. EY är behjälpliga att ta fram relevanta 
frågeställningar inför dialogerna. Dialogerna utgår från kommunrevisionens risk- och 
väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året och tidigare år. 
Vid dialogerna har presidierna även möjlighet att lyfta väsentliga och aktuella frågor.  

Protokollgranskning 
Inom ramen för granskning sker en genomgång av kommunstyrelsens, myndighets-
nämndernas och övriga nämnders protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende 
2020. Genomgången av protokoll syftar i huvudsak till att följa hur kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnderna, beredningarna och valnämnden arbetar med styrning, uppföljning och 
kontroll.  

Uppföljning av 2018 års granskningar 

Inom ramen för årets grundläggande granskning har kommunrevisionen följt upp de fördjupade 
granskningar som genomfördes under 2020. Utgångspunkten för uppföljningen var de 
rekommendationer som ställdes i granskningarna. De fördjupade granskningar som följdes 
upp är: 

• Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden 
• Granskning av sociala myndighetsnämnden 
• Granskning av överförmyndarnämnden 
 
Uppföljningen redovisas i separat rapport.   
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Bilaga 2. Källförteckning 
Dialoger med presidium  

 Ekonomiberedningen 2020-11-27 
 Kommunstyrelsen 2020-10-23  
 Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-

04 
 Sociala myndighetsnämnden 2020-12-

04 

 Utskottet för bildning och lärande 2020-
10-23 

 Utskottet för samhälle och utveckling 
2020-09-25 

 Utskottet för trygghet och stöd 2020-
09-25 

 Överförmyndarnämnden 2020-12-04 

Dokument  

 Arbetsordning för beredningar 
 Budget 2020 
 Central uppföljningsrapport per april 
 Central uppföljningsrapport per 

augusti  
 Förvaltningens verksamhetsplan 2020 
 Intern kontrollplan 2020 bildning och 

lärande 
 Intern kontrollplan 2020 

kommunstyrelsen 
 Intern kontrollplan 2020 samhälle och 

utveckling 
 Intern kontrollplan 2020 trygghet och 

stöd 
 Intern kontrollplan miljö- och 

byggnadsnämnden 2020 
 Modell för styrningen i Kungälvs 

kommun – från demokrati till effekt och 
tillbaka 

 Protokoll och handlingar från 2020 och 
2019 för kommunstyrelsen, miljö- och 
byggnadsnämnden, valnämnden, 
överförmyndarnämnden, social 
myndighetsnämnd samt 
kommunfullmäktiges beredningar 

 Reglemente för intern kontroll 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden 
 Reglemente för social 

myndighetsnämnd 
 Reglemente för valnämnden 
 Reglemente för överförmyndarnämnd 
 Riktlinjer för intern kontroll 
 Riktlinjer för ledning och styrning i 

Kungälvs kommun 
 Uppföljning av intern kontroll 2020 
 Utkast årsredovisning 
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Bilaga 3. Revisionskriterier 
Kommunallagen (2017:725) 
Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i. Enligt 3 kap 12 § kommunallagen 
inkluderar detta uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag  
Kommunfullmäktige i Kungälv antar strategiska mål som konkretiseras i rambudget, årsplan 
och förvaltningsplan. Kommunfullmäktiges strategiska mål, från budget 2020:  

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
 Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som 

står längst från arbetsmarknaden 

Kungälvs kommuns styrmodell  
Kungälvs kommuns styrmodell beskrivs i policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt 
riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun. Kommunens övergripande styrdokument 
utgör en kedja som utgår från kommunfullmäktiges vision. Utifrån visionen anger kommun-
fullmäktige strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheten under mandatperioden i 
”Rambudget 2020-2022”. Med budgeten som grund beslutar kommunstyrelsen om en över-
gripande planering med budget och resultatmål i årsplanen. Årsplanen aktualiseras årligen 
och kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens resultatmål. Förvaltningens 
verksamhetsplan beskriver dess åtagande för att uppfylla målen i budget. Verksamhetsplanen 
antas av kommunstyrelsen. I planen konkretiserar förvaltningen de mål och uppdrag som 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt med tolkning, indikatorer och aktiviteter. 
Av riktlinjer för ledning och styrning samt budgetprocess 2019-2022 framgår inte att nämnder 
ska bryta ned kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens mål till egna mål eller indikatorer.  

Årsredovisningen utgör den sista delen i processen och avlämnas av kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige efter verksamhetsårets slut. Den följer upp hur verksamheten arbetat 
utifrån uppdragen i budgeten under året som gått. Utöver årsredovisningen (även kallad 
uppföljningsrapport 3) erhåller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppföljning per mars 
(uppföljningsrapport 1) och en delårsrapport per augusti (uppföljningsrapport 2). Uppföljnings-
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rapport 1 innehåller uppföljning av ekonomi och personal. Uppföljningsrapport 2 innehåller 
utöver ekonomi en uppföljning av resultatmål med analys. Kommunstyrelsen ska även följa 
upp ekonomin månadsvis per februari, mars, maj, oktober och november. Nämnder och 
beredningar ansvarar enligt budgetprocess 2019-2022 för uppföljning av budget samt uppdrag 
och strategiska mål. Riktlinjer för ledning och styrning anger att styrelse och nämnder ska 
erhålla månadsvis verksamhetsuppföljning från förvaltningen. Samtliga avvikelser ska 
analyseras och förklaras skriftligen av kommundirektör eller sektorchef.  

Intern kontroll 
Reglemente för intern kontroll anger att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns 
en god intern kontroll inom kommunen. Kommunstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera 
kommunens arbetssätt för intern kontroll och vid behov föreslå förbättringar eller fördjupade 
insatser för intern kontroll. Ansvaret omfattar även att informera sig om att den interna 
kontrollen i de kommunala bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunens 
myndighetsnämnder och övriga nämnder ansvarat för att tillse en god intern kontroll inom de 
områden som nämnden ansvarar för. Kommunchef och sektorchef ska enligt reglementet 
utarbeta en plan för intern kontroll och rapportera resultatet av uppföljning till kommunstyrelsen 
vid årsbokslut. Intern kontrollplanen ska minst innehålla: 

 Vad ska kontrolleras? 
 När ska kontroller genomföras? 
 Hur ska kontroller genomföras? 
 Vem ska utföra kontrollen? 
 Hur ska resultatet av kontrollen rapporteras? 
Utöver reglementet för intern kontroll finns riktlinjer för intern kontroll inom kommunen. 
Riktlinjerna innehåller stöd vid riskanalysarbete för att identifiera risker.  

Uppsikt 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över verksamhet som 
bedrivs i övriga nämnder, i företag som kommunen helt eller delvis äger samt i kommunal-
förbund och andra samverkansformer som kommunen är medlem eller ingår i. Kungälvs 
kommun äger koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB, 
Stiftelsen Kungälvsbostäder och Bagahus AB samt de vilande bolagen AB Kongahälla, 
Marstrandsbostäder AB samt Kungälv Stadshuset AB. Kommunen är delägare i SOLTAK AB, 
Förbo, Renova och Gryaab samt är medlem i Bohus Räddningstjänstförbund och Göteborgs-
regionens kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente tertialvis rapportera uppföljning av verksamhet i 
företag och stiftelser till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska avse ändamål, ekonomi, efter-
levnad av direktiv samt förhållanden av betydelse för kommunen. Vidare ska kommunstyrelsen 
ansvara för samordningsträffar mellan presidier för utskott, beredningar samt bolag och 
stiftelser. Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i kommunens 
hel- eller delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skulle brister ha 
förelegat ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.   
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Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar  
Beredningen för Samhälle och utveckling  

 får i uppdrag att ta fram förslag hur vi säkerställer behovet av fritidsanläggningar på ett 
hållbart sätt fram till 2025. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i november 
2019.   

 får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal 
infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i 
december 2020.    

 Beredningen för Samhälle och utveckling tillsammans med Beredningen för trygghet 
och stöd ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk 
hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska 
utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige 
i december 2019.  

 VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många 
områden som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp 
markant. Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden 
ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad.  
Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget 2020.     

 Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019)  
Ekonomiberedningen  

 Kommunens befolkningsökning i relation till ekonomi och kommunens skuldsättning är 
inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en fördjupad ekonomisk uppföljning av 
samhällsbyggnadsprocessen.   

 Fastighetsstrategin ska revideras tillsammans med BSoU  
 Ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling får i uppdrag att 

utvärdera samhällsbyggnadsprocessen utifrån produktions- och kostnadsparametrar. 
Utvärderingen ska särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter 
finansierar samhällsbyggnads verksamhet. I uppdraget ingår dessutom att utvärdera 
bygglovsverksamheten utifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld och 
avgiftstäckningsgrad.   

 Vid behov ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som 
innebär 100% täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som klarar 
lagkraven på handläggningstid.    

Beredningen för Bildning och Lärande  

 Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en 
politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola 
med hög måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån 
huvudmannaskapet att förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt 
förslag ska behandlas i kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i 
årsplan 2021   
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Beredningen för trygghet och stöd  

 Uppdras att utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad 
social hållbarhet. Arbetet skall ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet 
är en jämlik hälsa med minskat utanförskap.  Uppdraget skall presenteras för 
kommunfullmäktige i september 2019.   

 Beredningen för trygghet och stöd tillsammans med Beredningen för Samhälle och 
utveckling ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk 
hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska 
utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige 
i december 2019.  

Kultur och fritidsberedningen   

 Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap kommun/föreningar.   
 Beredningen skall återkomma med förslag till hur föreningar ska ges goda 

förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att 
nå kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Föreningslivet 
är i sammanhanget en viktig resurs i arbetet med ökad integration. Förslaget skall 
underställa kommunfullmäktige december 2019.   

 Beredningen skall återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt 
och varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en 
större mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet 
skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. 
Beredningen skall återkomma i december 2019.   

Demokratiberedningen   

 Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och 
samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar.   

 Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar.  
 Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på 

sina egna villkor?    
Tillfällig beredning för näringslivsfrågor16 

 En tillfällig beredning för att stärka företagsamheten inrättas under januari 2019 som 
får i uppdrag att utarbeta en strategi som främjar företagsamhet inom kommunen. 
Företagen skall involveras. Strategin ska lämnas till KF senast maj 2020.   

  

 

 

 

 

 

 
16 Beredningen har inte aktiverats. Vid delårsuppföljning per april 2020 beslutade kommunfullmäktige 
att uppdraget ska anses färdigställt.  
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Bilaga 4. Frågor som togs upp i dialoger med presidium 
Kommunstyrelsen  

 Arbetet med krisledning och 
pandemins påverkan på styrelsens 
arbete 

 Utveckling av målarbetet och 
målstyrning  

 Styrning av mål och budget genom 
månadsuppföljning och dialoger 

 Kommunstyrelsens styrmodell 
 Utskottens tillgång till tjänste-

skrivelser 
 Utveckling av intern kontrollarbete 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över nämnder och bolag 
 Tvingande policys för möte mellan 

bolagsföreträdare och kommun-
styrelsen 

 Följsamhet till lagen om intäkts-
redovisning 

 
Kommunstyrelsens utskott för bildning 
och lärande 

 Pandemins påverkan på utskottets 
arbete 

 Utmaningar i målarbetet 
 Utskottets uppföljning av 

verksamhet och ekonomi 
 Ansvarsfördelning mellan utskottet 

och kommunstyrelsen 
 Elevers studieresultat kopplat till 

studiero 
 Utmaningar avseende 

kompetensförsörjning 
 
Kommunstyrelsens utskott för 
samhälle och utveckling 

 Pandemins påverkan på utskottets 
arbete 

 Utmaningar i målarbetet 
 Uppföljning av verksamhet, 

ekonomi och intern kontroll 
 Ansvarsfördelning mellan utskottet 

och kommunstyrelse 

 Effektiviseringsarbete för 
hälsoskydd och 
myndighetsutövning 

 Arbetet med plan- och bygglagen 
 
 
 
Kommunstyrelsens utskott för trygghet 
och stöd 

 Pandemins påverkan på utskottets 
arbete 

 Bristande samverkan mellan 
utskott och beredningar 

 Utmaningar i målarbetet 
 Utmaningar med kommunens 

styrmodell 
 Höga kostnader för LSS i daglig 

verksamhet 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 Pandemins påverkan på nämndens 
arbete 

 Ökade antal bygglovsansökningar  
 Uppföljning av överklaganden 

Sociala myndighetsnämnden 
 Pandemins påverkan på nämndens 

arbete 
 Grundläggande kontroll över 

förhållanden på HVB-hem 
 Riskanalys och intern kontrollplan 

belyser om hänsyn tas till 
barnkonventionen 

 Nämndens uppföljning av beslut 
 Rapporter om ej verkställda beslut 

Överförmyndarnämnden 
 Pandemins påverkan på nämndens 

arbete 
 Nämndens kontroll av belastnings-

register 
 Nämndens arbete med intern 

kontroll 
 Nämndens arbete med riskanalys 

har inte genomförts under året 
 Schablonersättningar ersätts med 

att redovisa faktiska kostnader 
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 Nämndens uppföljning av 
verksamhet och ekonomi 

Ekonomiberedningen 
 Arbetet med att revidera 

ägardirektiv under året 
 Dialog med kommunstyrelse, 

bolags presidium och 
bolagsstyrelse 

 Uppföljning av mål 
 Beredningen har inte tagit fram en 

verksamhetsplan 
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Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av 
kommunens taxor och avgifter (Dnr KS2021/0658-2) 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har i en rapport redovisat resultatet från genomförd granskning av 
kommunens taxor och avgifter. I stort bedöms kommunstyrelsen ha säkerställt att analys, 
beredning enligt gällande lagstiftning samt juridisk och ekonomisk kompetens finns för att ta 
fram korrekta taxor. 

För miljötaxan ser revisionen förbättringsområden genom tydligare beslutsunderlag samt en 
tydligare ekonomisk redovisning. 

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten. 

Förvaltningen föreslår förändringar enligt revisionens rekommendationer. 

 

Juridisk bedömning  

Kommunrevisionen granskning sker i enlighet med kommunallagen och syftar till att 
kontrollera och säkerställa att kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnder följer de lagar och rekommendationer som gäller för den verksamheten 
som granskas. 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har, med hjälp av Ernst & Young, 
genomfört en utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter. Syftet med 
granskningen är att bedöma om det finns områden där kommunens beredning av taxor och 
avgifter inte är ändamålsenlig.  

I en rapport lämnas en beskrivning av gjorda iakttagelser för kännedom och behandling i 
enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.  

Revisionens bedömning är att: 

 Kommunstyrelsen har säkerställt att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram 
korrekta taxor 

 Kommunstyrelsen har säkerställt att beredningen av nya taxor skett på ett 
ändamålsenligt sätt och enligt gällande lagstiftning 
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 Kommunstyrelsen har i stort säkerställt att beslutsunderlagen är tydliga vad gäller 
juridiska och ekonomiska konsekvenser.  

Bedömningen grundar sig i att det i granskade taxor finns etablerade arbetssätt och metoder 
för att beräkna korrekta taxor. Vidare grundar sig granskningen på att kommunen har haft en 
strategi med vad taxeförändringen ska resultera i. För avfallstaxan har det exempelvis handlat 
om att styra mot mer miljömedvetna val hos abonnenterna och för miljötaxan att öka 
kostnadstäcknings-graden samt uppdatering utifrån gällande lagstiftning. Slutligen grundar sig 
bedömningen på att beslutsunderlagen innehåller tydliga juridiska bedömningar avseende 
kommunens möjlighet att ta ut avgifter.  

De ekonomiska bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller tydliga ekonomiska 
bedömningar, medan de ekonomiska bedömningarna med miljötaxan lämnar utrymme för 
tolkning. Revisionen noterar att verksamheten som miljötaxan ska finansiera inte särredovisas 
på motsvarande sätt som för renhållningsverksamheten. Man noterar även att 
kommunfullmäktige beslutat om båda taxor förhållandevis nära inpå då taxorna trädde i kraft. 
Det finns enligt revisionens mening risk att beslut om taxor överklagas.  

Revisionen ser det därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som medger 
tillräcklig bufferttid innan taxorna är avsedda att träda i kraft.  

Vad gäller miljötaxan bedömer revisionen att den ekonomiska beskrivningen för ändring av 
miljötaxan lämnar utrymme för tolkning. Kommunens beslutsunderlag kan stärkas av att 
förtydliga de ekonomiska konsekvenserna ytterligare. Man noterar även att verksamheten inte 
särredovisas i uppföljningen trots att en stor del av verksamheten är avgiftsfinansierad. 
Kommunen ekonomistyrning inom miljötillsynsområdet kan stärkas genom att förtydliga 
andelen avgiftsfinansiering i den ekonomiska uppföljningen. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i 
beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen. 

  Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning. 

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten och de områden som 
redovisas ovan. 

Verksamhetens bedömning 

I sektor Samhälle och utvecklings tertialrapport 2 och i årsbokslut kan miljöenhetens 
avgiftsfinansierade intäkter och kostnader särredovisas på samma sätt som VA och 
renhållning. 

I samband med taxejusteringar kan Miljöenheten förtydliga hur förändringen påverkar 
kostnadstäckning och kostnadsbild. Framför allt avseende de fasta avgifterna. Den rörliga 
timtaxan är svårare att förutse då antalet debiterbara timmar beror på vilken typ av tillsyn som 
genomförs. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att 
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen 
och annan relevant lagstiftning och riktlinjer.  
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Revisionens granskning med rekommendationer stödjer intentionerna i Agenda 2030 och har 
ingen negativ påverkan på miljö och hållbarhet.   

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Kommunrevisionen arbetar med utgångspunkt från kommunallagen.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Kommunrevisionen föreslår förbättringar i form av rekommendationer. En väl fungerande 
och transparent taxeprocess underlättar för förtroendevalda, medborgare och andra 
intressenter att förstå och acceptera beslutade taxor. I förlängningen ökar nyttan för alla 
kommunens målgrupper. 
 

Ekonomisk bedömning 

Föreslagna åtgärder hanteras inom gällande budgetram. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att: 

1. I sektor Samhälle och utvecklings tertialrapport 2 samt årsbokslut redovisas 
miljöenhetens avgiftsfinansierade intäkter och kostnader på samma sätt som VA 
och renhållning.  

2. I samband med beslut om taxejusteringar förtydliga de ekonomiska 
konsekvenserna av förändringen i form av kostnadsbild och kostnadstäckning. 

 
 
 
 
 

 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Expedieras till:   Kommunrevisionen, Anders Holm, Fredric Norrå, Kristina Franzén, Anette Fredriksson 

För kännedom till:  
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun granskat 
kommunens hantering av taxor och avgifter. Syftet med den utökade grundläggande 
granskningen har varit att bedöma om det finns områden där kommunens beredning av taxor 
och avgifter inte är ändamålsenlig. Vi har gjort detta genom att granska beredning, 
beslutsunderlag och analysverktyg kopplade till avfallstaxan och miljötaxan. 
 
De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att: 

► Avfallstaxan behövde höjas av två skäl. Det första skälet var att lagstiftningen 
förändrats vilket inneburit högre kostnader, exempelvis vad gäller förändrad 
förbränningsskatt. Det andra skälet var att kommunen tidigare haft ett fonderat 
överskott som arbetats ner. Det fonderade överskottet har medfört att kommunen 
kunnat bedriva renhållningsverksamheten med underskott under flera år för att arbeta 
ner överskottet.  

► Miljötaxan behövde justeras så att kommunens klassificering av verksamheter 
överensstämde med förändringar i miljöprovningsförordningen. Därtill önskade 
kommunen höja taxan för att öka andelen avgiftsfinansiering av verksamheten och 
likrikta avgifterna så att liknande verksamheter har samma avgift, oavsett om de lyder 
under statlig eller kommunal tillsyn. 

► I både avfallstaxan och miljötaxan finns analysverktyg till stöd för att beräkna korrekta 
taxor. Inom miljötaxan används SKR:s analysmodell medan renhållningsverksamheten 
tagit stöd av extern konsultexpertis för framtagande av analysmodell. 

► Beslutsunderlagen för båda taxorna är tydliga vad gäller juridiska konsekvenser. Vad 
gäller ekonomiska konsekvenser framgår kalkyler och exempel i underlag till 
avfallstaxa, medan det i underlag till miljötaxan inte är lika tydligt vilka ekonomiska 
konsekvenser som beslutet medför.  

► Kommunstyrelsens uppföljning av renhållningsverksamheten inkluderar intäkter och 
kostnader för att kunna bedöma självfinansieringsgraden. Motsvarande uppföljning 
saknas dock för miljötillsynsverksamheten.  

 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-
prövning är att kommunens beredning av taxor och avgifter i stort är ändamålsenlig. Vi 
bedömer dock att kommunen kan stärka sin ekonomistyrning genom att följa upp intäkter och 
kostnader kopplade till tillsyn och prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Vidare 
skulle ekonomistyrningen enligt vår mening stärkas genom att i beredningen till miljötaxan 
tydligt beskriva de ekonomiska konsekvenserna vid beslut om förändring i taxan.  
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning. 

► Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i besluts-
underlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunrevisionen genomförde under 2020 en utökad grundläggande granskning av bland 
annat kommunens beredning av VA-taxan. VA-taxan hade överklagats och blivit upphävd av 
Förvaltningsrätten eftersom kommunen inte kunde visa att kommunen tog tillräcklig hänsyn till 
enskildas kostnad genom egna VA-anläggningar.  
 
Under 2020 har även andra förändringar i taxa fått uppmärksamhet bland kommuninvånarna. 
Kommunrevisionen har därför bedömt det som väsentligt att utöka den grundläggande 
granskningen genom att granska kommunens hantering av taxor och avgifter. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med den utökade grundläggande granskningen är att bedöma om det finns fler områden 
där kommunens beredning av taxor och avgifter inte är ändamålsenlig. 
Revisionsfrågor i granskningen är följande: 

► Har beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt sätt och enligt gällande 
lagstiftning? 

► Är beslutsunderlagen tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska konsekvenser? 
► Finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor? 

1.3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs 
revisionskriterierna av: 

► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) om styrelsens ansvar 
► 2 kap 5-6 §§ kommunallagen om kommuners rätt att ta ut avgifter 
► 27 kap 1 och 4 §§ miljöbalken om kommunens möjlighet att meddela föreskriver om 

avgifter 

1.4. Metod 
I granskningen har vi samlat in dokumentation kopplade till två taxor. Urvalet utgick från en 
taxa där förändringen trädde i kraft under 2020 och en taxa där beredningen skedde under 
2020. Dokument som granskas är exempelvis kalkyler för beräkning av taxor och 
beslutsunderlag inför beslut om nya taxor. Vi har även ställt skriftliga frågor och genomfört tre 
intervjuer med tjänstepersoner. Källförteckning framgår av bilaga 1. 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 
Granskningen avgränsas till att omfatta avfallstaxan där beredning av ärendet skedde under 
2020 samt taxa för miljötillsyn där förändringen trädde i kraft under 2020. Vidare avgränsas 
granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse kommunstyrelsen under 
revisionsåret 2020.  
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2. Avfallstaxa 
I detta avsnitt beskriver vi gjorda iakttagelser kopplade till avfallstaxan utifrån ställda 
revisionsfrågor. Avsnittet avslutas med vår bedömning. Begreppen avfall och renhållning 
används i avsnittet synonymt.  

2.1. Introduktion 
2.1.1. Kommunen har rätt att ta ut avgift till självkostnadspris 
Enligt 5-6 §§ kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter1 för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller författning. Vidare framgår 
att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för tjänsterna och 
nyttigheterna.  
 
Enligt 4 § miljöbalken (1998:808) får kommunen besluta om renhållningsavgift. Avgiften kan 
bland annat inkludera insamling, transport och behandling av avfall.  
 
2.1.2. Avfallstaxans uppbyggnad 
Enligt Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter ansvarar kommunen2 för att hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall inom kommunen transporteras till en godkänd behandlingsanläggning. 
För denna renhållning uttas en avgift.  
 
Avgiften är uppbyggd med en (a) fast avgift, (b) en avgift för hämtning och (c) en viktavgift. Om 
kärlen är belägna långt från vägen kan även (d) en avgift utifrån avstånd uttas.  

(a) Den fasta avgiften varierar utifrån boendetyp. För villor och radhus uppgår den till 1160 
kr per år och för lägenheter till 510 kr. 

(b) Hämtningsavgiften baseras på kärlens storlek, hur ofta hämtning sker samt hur avfallet 
är sorterat. Exempelvis är årsavgiften för en villa med kärl för 190 liter restavfall och 
140 liter matavfall är årsavgiften 1690 kr vid hämtning varje vecka och 700 kr vid 
hämtning varannan vecka.  

(c) Viktavgift utgår med 1,7 kr per kilo restavfall eller osorterat avfall (ingen viktavgift utgår 
för matavfall). 

(d) Om avståndet mellan kärl och väg överstiger 3 meter uttas även en avgift för 
gångavstånd. Denna baseras på en minimiavgift och en avgift per meter och kärl. I 
avfallstaxan exemplifieras detta med att för två kärl med 10 meter avstånd och 
hämtning varannan vecka uttas 1274 kr per år.3 

 

 
1 Avgifter och taxor används synonymt i denna granskning. Avgifter och taxor skiljer sig mot skatt genom 
att avgifter och taxor i regel kräver en motprestation.   
2 Huvudmannaskapet ligger hos kommunstyrelsen och verksamhetsansvaret hos miljö- och 
byggnadsnämnden. 
3 Minimiavgift för två kärl är 24.5 kronor styck multiplicerat med 26 veckor (hämtning varannan vecka) 
ger 1274 kronor i ytterligare avgift per år.  



10 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter - KS2021/0658-2 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter : Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter

 

6 
 

2.1.3. Förvaltningsorganisation 
Sektor samhälle och utveckling är uppdelad på fyra verksamhetsområden (VO). Under VO 
teknik är renhållningsverksamheten organiserad som egen enhet. Under VO planering och 
myndighet än miljöenheten organiserad som egen enhet.  

 
Figur 1 – Förvaltningsorganisation för sektor samhälle och utveckling. Enheter och verksamheter som är relevanta 
för granskning har gulmarkerats. 
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2.2. Beredning och beslutsunderlag 
2.2.1. Beräkning av taxan för 2020 visade behov av höjning 
Taxan analyseras i en beräkningsmodell för att kunna bedöma i vilken utsträckning taxan 
svarar upp mot uppskattade kostnader. I beräkningsmodellen är det möjligt att simulera bland 
annat förändringar i taxor och antal abonnenter. Analysen visade att det fanns två skäl till att 
höja taxan. 
 
Det första skälet var att intäkterna behövde höjas för att motsvara kommunen kostnader. 
Kommunen fick efter en överklagad upphandling under 2015 ett ekonomiskt överskott i 
verksamheten.  Eftersom kommunen inte får ta ut högre avgifter än kostnaderna har 
kommunen sedan 2015  haft ett budgeterat underskott för att arbeta ner överskottet. Efter 2020 
hade överskottet arbetats ner och det fanns därför behov av en höjning för att öka intäkterna 
för att nå en budget i balans. Kommunens kalkyler visar ett ökat intäktsbehov om cirka 4 
miljoner kronor.  
 
Det andra skälet för en höjning av taxa var enligt de intervjuade förändringar i lagstiftning. Ett 
exempel är ökad förbränningsskatt, det vill säga skatten för att bränna upp avfall. Ökade 
skatter medför ökade kostnader för kommunen, vilket i sin tur ska fördelas på abonnenterna. 
De intervjuade uppger att vissa förändringar i lagstiftning är svåra att förutse och att de ofta 
börjar gälla med förhållandevis kort planeringshorisont. Ett exempel på detta är nya krav på 
kommunerna att även ansvara för insamling av returpapper. I nuläget sker detta redan för 
flerfamiljshushåll samt vid återvinningsstationer och återvinningscentraler.4 Förändringen kan 
komma att innebära att kommunen även behöver samla in returpapper för villa- och 
radhusabonnenter, vilket kan medföra ytterligare behov av höjning av taxan för att täcka 
uppkomna kostnader.  
 
2.2.2. Beslutsunderlagen innehåller ekonomiska och juridiska bedömningar 
Beslutsunderlagen för ny avfallstaxa innehåller en beskrivning av bakgrund och nuläget. Det 
framgår bland annat att kommunen efter föreslagen höjning fortsatt har en låg avgift jämfört 
med Göteborgsregionen (GR). 

 
4 En återvinningscentral är bemannad och det är där man kan lämna grovavfall såsom vitvaror och farligt 
avfall. En återvinningsstation är där du lämnar det källsorterade avfallet, exempelvis tidningar och plast. 
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Figur 2 - Illustration av taxor (kronor per år) inom Göteborgsregionen, hämtad ur tjänsteskrivelse inför beslut  

 
Underlagen beskriver även utgångspunkterna för utformningen av taxan. Exempelvis ska 
enbart brännbart avfall debiteras efter vikt. Vidare ska det dyraste alternativet vara att inte 
sortera ut avfall. De intervjuade uppger att kommunen i samband med höjningen av taxan  
utredde hur kommunen kan styra abonnenterna att välja mer miljömedvetna val. Det handlade 
exempelvis om att styra så att fler abonnenter väljer sorterat avfall. För en villa innebär detta 
exempelvis att avgiften för 190 liter kärl med restavfall och 140 liter kärl för matavfall kostar 
1690 kr för hämtning varje vecka, medan det kostar 2250 kr för osorterat avfall. För det 
vanligaste abonnemanget uppskattades en höjning av taxan medföra en höjning av 180 kr per 
år. Totalt höjdes fasta avgifterna med cirka 5 procent och de rörliga avgifterna med cirka 12 
procent. 
 
Av de juridiska bedömningarna framgår att kommunen har rätt att ta ut avgifter för insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 
Därutöver ska avfallstaxan fastställas av kommunfullmäktige. 
 
2.2.3. Ärendet behandlades inom fyra månader 
Höjningen av taxan behandlades i utskottet för samhälle och utveckling den 18 augusti 2020, 
kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och kommunfullmäktige den 5 november 2020. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Partille

Härryda

Lerum

Lilla Edet

Kungälv

Kungsbacka

Tjörn

Ale

Stenungsund

Alingsås

Öckerö

Mölndal

Avfallstaxor 2021

Utskottet för samhälle 
och utveckling

2020-08-18

Kommunstyrelsen
2020-10-07

Kommunfullmäktige
2020-11-05



10 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter - KS2021/0658-2 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter : Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter

 

9 
 

De intervjuade uppger att ärendet var väl förankrat och beslutsprocessen var smidig. Skälen 
för detta uppges bland annat vara att höjningen totalt sett var låg (180 kronor om året för det 
vanligaste abonnemanget). Jämfört med exempelvis VA-verksamheten5 kräver inte 
renhållningen några investeringar från abonnenten för att ansluta sig vilket bidrar till mindre 
kännbara effekter för abonnenterna. 
 

2.3. Analys och uppföljning 
2.3.1. Kommunstyrelsen följer upp kostnader och intäkter tre gånger per år 
Verksamheten följs upp av kommunstyrelsen på en övergripande nivå per tertial i enlighet med 
kommunens uppföljningsmodell. Den avgiftsfinansierade verksamheten, så som i förevarande 
fall med renhållningen, särredovisas i uppföljningen.  
 
I uppföljningen per tertial 1 för 2020 framgår utfall, prognos och budget för helår samt 
avvikelse. Av uppföljningen framgick att renhållningen hade ett positivt utfall och 
prognostiserar ett överskott om 500 000 kr.  
 
Uppföljningen per tertial 2, delårsrapport, är mer detaljerad jämfört med tertial 1. Tertial 2 
inkluderar även intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. I tertial 2 prognostiserades 
ingen budgetavvikelse, det vill säga en budget i balans.  
 
Enligt de skriftliga svaren särredovisas renhållningsverksamheten för att säkerställa att den 
inte bär kostnader som tillhör annan verksamhet.6  
 
2.3.2. Månadsvis uppföljning inom förvaltningen 
Kungälvs kommun har lagt ut insamling av avfall och slam på entreprenad. Enligt de skriftliga 
svaren följs kostnader upp månadsvis på verksamhets- och enhetsnivå (se även figur 1). 
Uppföljningen görs i samband med fakturering och kontroll av avräkningar för insamling av 
avfall och slam. Vidare registrerar kommunens renhållningsverksamhet dagligen insamlad vikt 
i samband med tömning för att säkerställa att kommunen fakturerar abonnenterna rätt belopp.  
 
2.3.3. Taxan följs upp årligen 
Av skriftliga svar framgår att utskottet för samhälle och utveckling en gång per år ges särskild 
information om taxan i förhållande till kostnaderna. Under 2020 fick utskottet för samhälle och 
utveckling information den 23 juni. Uppföljningen visade att taxan behövde höjas för att nå en 
budget i balans, i enlighet med den tidplan som framgick i beslutsunderlagen från 2015 till 
nuvarande taxa. Uppföljningen visade även Kungälv hade lägst viktavgift jämfört med 
kommunerna i GR.  
 

 
5 Se även revisionens utökade grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet, antagen den 
27 november 2020.  
6 Vår kommentar: Denna redovisning minimerar risk att verksamhet som finansieras av avgifter 
(avgiftskollektivet) subventioneras av skattemedel (skattekollektivet). Uppdelningen underlättar således 
för kommunen att synliggöra kostnaderna i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen.  
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2.3.4. Budgetering för att matcha intäkter och kostnader 
I syfte att säkerställa att verksamheten finansieras av de avgifter kommunen kan ta ut arbetar 
renhållningsverksamheten med en flerårsplan. Flerårsplanen är enligt de intervjuade ett stöd 
för att kunna planera och förutse kostnader. Flerårsplanen innehåller uppskattning av 
kostnader och intäkter fram till och med 2024. Exempelvis framgår beräknade kostnader och 
intäkter för försäljning, avgifter, löner och kapitalkostnader. Flerårsplanen inkluderar även en 
beskrivning av resultatfonden som uppstått till följd av ett tidigare överskott. 
 
Kungälv har under flera år haft ett överskott inom renhållningsverksamheten. Överskottet 
uppstod som en följd av att taxan behövde höjas i samband med nya åtaganden, exempelvis 
övergång från säckar till kärl. Upphandlingen av entreprenör för insamling av avfall 
överklagades dock. Överklagan försenade kommunens insamling samtidigt som avgiften 
höjdes. Verksamheten har enligt uppgift därför under de senaste fem åren arbetat med att ta 
ner överskottet. De intervjuade uppger även att kommunens expansion medfört att nya 
abonnenter anslutits utan att verksamheten behövt utökas i motsvarande omfattning. 
Kommunen har därför under år 2018 även kunnat genomföra en mindre sänkning av vissa 
avgifter inom avfallstaxan, exempelvis för hämtning varannan vecka av sorterat avfall, för att 
ytterligare arbeta ner överskottet.  
 

2.4. Vår bedömning 
Enligt miljöbalken får kommunen besluta om avgifter för renhållningsverksamheten vilket 
inkluderar insamling, transport och behandling av avfall samt åtgärder för att öka informationen 
och åtgärder för att underlätta insamling och sortering. Enligt självkostnadsprincipen i 
kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Av detta följer att kommunen inte får gå med 
vinst sett över flera år.  
  
Vår bedömning är att beredningen av nya taxor har skett på ett ändamålsenligt sätt. Vår 
bedömning grundar sig på att underlagen har förankrats inför beslut och att det fanns en tydlig 
strategi om vad kommunen ville åstadkomma i form av ökad miljömedvetenhet.  
 
Vi bedömer även att beslutsunderlagen är tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska 
konsekvenser. Vår bedömning grundar sig på att underlagen innehåller tydliga ekonomiska 
beskrivningar, exempelvis genom att förändringen exemplifieras vad höjningen innebär för det 
vanligaste abonnemanget. Vår bedömning grundar sig även på att underlagen tydliggör de 
juridiska möjligheterna för kommunen att debitera abonnenter för insamling av avfall. 
 
Slutligen bedömer vi att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor. Vår 
bedömning grundar sig på att det sker en systematisk uppföljning av intäkter och kostnader 
samt att det finns en modell för att kalkylera taxebehov. Vi noterar att avgiftskollektivet under 
flera år haft ett överskott, men att detta inte längre kvarstår. 
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3. Miljötaxa 
I detta avsnitt beskriver vi gjorda iakttagelser kopplade till miljötaxan utifrån ställda 
revisionsfrågor. Avsnittet avslutas med vår bedömning. 

3.1. Introduktion till miljötaxa 
3.1.1. Kommunen har rätt att ta ut avgifter 
I likhet med avfallstaxan har kommunen möjlighet att ta ut avgifter för vissa tjänster och 
nyttigheter. Möjligheten att ta ut avgifter kopplade till miljötillsyn regleras i 27 kap 1 § 
miljöbalken. Kommunen har enligt miljöbalken möjlighet att ta ut avgift för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken samt för kontroll av viss offentlig verksamhet.  
 
3.1.2. Miljötaxans uppbyggnad 
Miljötaxan är en taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen. 
I detta ingår förutom vad som beskrivs ovan avseende miljöbalken även exempelvis naturvård 
och kulturvård, miljöfarlig verksamhet och skötsel av jordbruksmark. 
 
Taxan är uppbyggd av (a) en handläggningsavgift och i vissa fall (b) en fast avgift. 

(a) Handläggning debiteras med 948 kronor per timme för år 2021. Beslutad taxa 
specificerar olika ärendetyper som tar 1, 3 eller 6 timmar. För komplexa ärenden 
debiteras nedlagt tid på löpande räkning. För exempelvis bedömningar som kan göras 
vid skrivbord, det vill säga på kontoret, debiteras 3 timmar. Exempel på ärenden som 
tar 3 timmar är ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning. 

(b) För vissa verksamheter utgår en årlig fast avgift. Exempel på dessa verksamheter är 
djurhållning och fordonsservice. I taxan anges hur många timmar som debiteras olika 
verksamheter årligen.  

 

3.2. Beredning och beslutsunderlag 
3.2.1. Skäl för taxehöjning 
Timtaxan för handläggning inom tillsyn och prövning inom miljöbalken och strålskyddslagen 
(handläggningsavgiften) indexeras årligen upp. Indexet som används är prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Alla verksamheter som omfattas av tillsyn och prövning är 
klassificerade på ett förutbestämt sätt vilket regleras i förordning. I miljöprövningsförordning 
(2013:251) är exempelvis djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän klassificerade 
som tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10. Utifrån klassificeringen fastställer kommunerna 
i taxan en fast avgift per verksamhetskod.  
 
De intervjuade uppger att taxan behövde uppdateras. Skälet för höjning var att regeringen 
beslutat om ändringar i miljöprövningsförordningen som innebar att klassificeringen gjordes 
om. Detta innebar i sin tur att kommunen behövde genomföra ändringar i taxan så att den 
överensstämde med ändringarna i förordningen.  
 
Därutöver var ett syfte att likrikta tillsynsavgifterna så att de verksamheter som är 
tillståndspliktiga har samma avgift oavsett om tillsyn görs av stat eller kommun. 
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Ytterligare ett motiv för taxehöjning som lyfts i de skriftliga svaren var att styra den fasta 
avgiften mot en ökad kostnadstäckning. Enligt de intervjuade har inte kommunen uttalat en 
önskvärd procentuell kostnadstäckning. Det intervjuade menar dock att det är önskvärt att 
kommunen kan ta betalt i så hög utsträckning som möjligt men att kommunen inte kan avvika 
alltför mycket mot normen.  
 
3.2.2. Ärendet behandlades inom tre månader 
Höjningen av miljötaxan behandlades i miljö- och byggnadsnämnden den 12 september 2020, 
kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och kommunfullmäktige den 7 november 2019. 

 
I kommunstyrelsens behandling framkom ett yrkande på en mindre justering av en paragraf 
för att förtydliga timkostnaden per hel timme handläggningstid, i övrigt uppkom enligt uppgift 
få synpunkter på innehållet. 
 
En förändring i miljöprövningsförordningen medförde att flera företag/verksamheter fick en 
annan klassificering i den nya taxan från och med 2021 och därmed en högre avgift. Av 
skriftliga svar framgår att vissa av dessa företag hörde av sig till kommunen för att överklaga 
beslutet från november 2020 avseende den fasta avgiften. I ett fåtal fall justerades 
verksamhetens klassificering efter en granskning från kommunen så att korrekt taxa uttogs. 
Skälet till att vissa verksamheter fick en felaktig klassificering var att klassificeringen utgick 
från verksamhetens anmälan/ansökan om miljöfarlig verksamhet. Kommunen har efter kontakt 
med verksamheterna bedömt att tillsynsbehovet för den enskilda verksamheten var lägre än 
för andra verksamheter med samma klassificering. Ett fall överklagades till Länsstyrelsen som 
gav kommunen rätt. 
 
3.2.3. Ekonomiska konsekvenser inte fullt ut tydliga i beslutsunderlagen 
Beslutsunderlagen innehåller en beskrivning av skäl för höjning och SKR:s nya stödmaterial 
kring miljöbalkstaxor. Beslutsunderlagen innehåller även en juridisk bedömning avseende 
kommunen möjlighet att ta ut taxa för tillsyn och prövning kopplad till miljöbalken och 
strålskyddslagen.  
 
Den ekonomiska bedömningen som framgår av beslutsunderlagen är att förslaget till förändrad 
miljötaxa kommer innebära ”något ökade intäkter”. Det framgår ingen mer preciserad kalkyl. 
Enligt de intervjuade genomfördes inledande kalkyler som indikerade cirka 100 000 kr i 
ytterligare intäkter från fasta avgifter och att kostnadstäckningen skulle öka med någon 
procent. De intervjuade menar att det kalkylerna kompliceras av att vissa arbetsuppgifter 

Miljö- och 
byggnadsnämnden

2019-09-12

Kommunstyrelsen
2019-10-09

Kommunfullmäktige
2019-11-07
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tillkommit för kommunen i förordning. Andra arbetsuppgifter har avtagit över tid, exempelvis 
anmälan om kompost.  
 

3.3. Analys och uppföljning 
3.3.1. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten särredovisas inte i uppföljningen 
I likhet med avfallstaxan följs verksamheten på en övergripande nivå per tertial i enlighet med 
kommunens uppföljningsmodell.  
 
Till skillnad mot avfallstaxans redovisning samredovisas miljöenhetens ekonomiska resultat 
och prognos med övriga enheter inom verksamhetsområde (VO) planering och myndighet (se 
även organisationsbeskrivning under avsnitt 2.1.3).  
 
I delårsrapporten, per tertial 2, framgår att VO planering prognostiserar ett överskott om 
2 500 000 kr hänförligt till bland annat nya årsavgifter inom hälsoskyddet för skola och förskola. 
I uppföljningen framgår inte intäkter och kostnader kopplade till miljöenheten och miljötaxan 
på motsvarande sätt som för annan avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
3.3.2. Verksamheten har inte full kostnadstäckning 
Enligt det ekonomiska utfall som redovisats till Naturvårdsverket hade verksamheten under 
2020 en kostnadstäckning (det vill säga andel som finansieras av avgifter) om cirka 40 procent 
(42 procent för miljöskydd och 35 procent för hälsoskydd).7  
 
Eftersom verksamheten inte har full kostnadstäckning minskar detta enligt uppgift risk för 
överdebitering (det vill säga subventionering från skattekollektivet). Eftersom verksamheten 
inte har full kostnadstäckning har därmed definitionsmässigt ingen överdebitering skett 
eftersom debitering ska ske enligt självkostnadsprincipen. Skälet till att kostnadstäckningen 
inte är 100 procent är att kommunen inte får debitera för alla tjänster och nyttigheter som 
tillhandahålls, exempelvis arbete med åtalsanmälan och överklaganden. 
 

Kommun Kostnadstäckning 

Kungsbacka 42 % 

Kungälv 29 % 

Härryda 29 % 

Stenungsund 28 % 

Ale 23 % 
Tabell 1 - Jämförelse av kostnadstäckning i fem kommuner under 2018, hämtad ut presentationsmaterialet inför 
beredning av ny taxa 

 
7 Naturvårdsverket samlar årligen in kostnadsstatistik kopplad till miljö- och hälsoskydd för samtliga 
kommuner i riket. 
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I förvaltningens beslutsunderlag framgår en jämförelse av kostnadstäckning i fem kommuner. 
Av tabellen ovan framgår att Kungälv ligger i linje med övriga kommuner.  
 
3.3.3. Kommunen nyttjar SKR:s modell för beräkning av taxa 
För att beräkna handläggningskostnaden per timme, det vill säga den kostnad som ska 
faktureras till företaget eller verksamheten, använder sig kommunen av Sveriges kommuner 
och regioners (SKR) modell för beräkning av timtaxa. Modellen har fyra steg: 

1. Beräkning av genomsnittlig handläggningstid per handläggare 
2. Beräkning av genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare 
3. Beräkning av gemensamma kostnader (overhead) och myndighetsspecifika kostnader 
4. Beräkning av handläggningskostnad per timme 

 
Enligt kalkylen för att beräkna genomsnittlig handläggningstid dras först tid bort för frånvaro, 
exempelvis semester och sjukdom. Därefter dras en schablon bort för övrig tid. Schablonen 
har SKR fastställt till 40 procent, men det finns möjlighet att välja en högre och lägre.  

 
Figur 3 - Kalkyl av tillgänglig handläggningstid i timmar per år i Kungälv 

Av tabellen framgår att årsarbetstiden har fastställts till 2000 timmar. Därefter görs tidsavdrag 
för semester och annan frånvaro för att få den tillgängliga tiden. Utifrån den tillgängliga tiden 
subtraheras schablonen för övrig tid. Summan som återstår är antal timmar som varje 
årsarbetare har tillgängligt för handläggning. I handläggningstiden ingår även tid som inte är 
möjligt att debitera, vilket beskrivits tidigare.  
 
I nästa steg beräknas de totala kostnaderna genom att addera genomsnittlig lön, kostnader 
för overhead (exempelvis lokaler och utrustning) och myndighetsspecifika kostnader. Summan 
delas sedan på den tillgängliga handläggningstiden som beräknats tidigare. Kvoten av denna 
uträkning gav ett timpris om 874 kronor för 2016 års siffror, vilket för 2021 har indexerats upp 
till 948 kronor. 
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3.4. Vår bedömning 
Enligt miljöbalken och strålskyddslagen får kommunen besluta om avgifter för tillsyn och 
prövning enligt lagarna. Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen får kommuner inte ta 
ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. Av detta följer att kommunen inte får gå med vinst sett över flera år.  
 
Vår bedömning är att beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt sätt. Vår 
bedömning grundar sig på att det fanns tydliga skäl för en höjning av taxan genom förändringar 
i lagstiftningen. Vår bedömning grundar sig även på att beslutsprocessen framsteg utan 
återremisser eller större justeringar vilket enligt vår erfarenhet är ett tecken på god beredning. 
Vi noterar att vissa verksamheter initialt fick en felaktig klassificering men att detta kunde 
hanteras av förvaltningen i dialog med berörda verksamheter.    
 
Vidare bedömer vi att beslutsunderlagen delvis är tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska 
konsekvenser. Vår bedömning grundar sig på att den ekonomiska beskrivningen för ändring 
av miljötaxan lämnar utrymme för tolkning. Kommunens beslutsunderlag skulle enligt vår 
mening stärkas av att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna ytterligare. 
 
Vi noterar även att verksamheten inte särredovisas i uppföljningen trots att en stor del av 
verksamheten är avgiftsfinansierad. Kommunen ekonomistyrning inom miljötillsynsområdet 
skulle enligt vår mening stärkas genom att förtydliga andelen avgiftsfinansiering i den 
ekonomiska uppföljningen. 
 
Slutligen bedömer vi att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor. Vår 
bedömning grundar sig på att kommunen nyttjar etablerade arbetssätt för att beräkna timpris. 
 
 
 
 



10 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter - KS2021/0658-2 Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter : Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter

 

16 
 

4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Finns tillräckliga analysverktyg för att ta 
fram korrekta taxor? 

Ja. Granskningen visar att inom både avfallstaxan och 
miljötaxan finns etablerade arbetssätt och metoder för 
att beräkna korrekta taxor.  

Vi noterar att verksamheten som miljötaxan ska 
finansiera inte särredovisas på motsvarande sätt som 
för renhållningsverksamheten. 

Har beredningen av nya taxor skett på ett 
ändamålsenligt sätt och enligt gällande 
lagstiftning? 

Ja. Granskningen visar att kommunen haft en ambition 
om att avfallstaxan ska styra mot mer miljömedvetna 
val och att miljötaxan ska öka kostnadstäcknings-
graden samt uppdateras utifrån gällande lagstiftning.  

Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om 
båda taxor förhållandevis nära inpå då taxorna trädde i 
kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor 
överklagas. Vi ser det därför som väsentligt att 
kommunstyrelsen har en beredning som medger 
tillräcklig bufferttid innan taxorna är tänkta att träda i 
kraft.  

Är beslutsunderlagen tydliga vad gäller 
juridiska och ekonomiska konsekvenser? 

Ja, i stort. Beslutsunderlagen innehåller tydliga 
juridiska bedömningar avseende kommunens 
möjlighet att ta ut avgifter. De ekonomiska 
bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller 
tydliga beskrivningar om hur mycket intäkter 
förändringen väntas generera samt exempel på vad 
förändringen innebär för hushållen. Vi noterar att de 
ekonomiska bedömningarna avseende miljötaxan 
däremot lämnar utrymme för tolkning. Kommunens 
beredning kan enligt vår mening stärkas genom att 
förtydliga effekterna av förändringen i miljötaxa. 

 

4.2. Slutsatser 
Syftet med den utökade grundläggande granskningen har varit att bedöma om det finns 
områden där kommunens beredning av taxor och avgifter inte är ändamålsenlig. Vår 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 
är att kommunens beredning av taxor och avgifter i stort är ändamålsenlig.  
 
Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen får kommuner inte ta ut mer i avgift än 
kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna eller nyttigheterna. Enligt vår mening är det en 
förutsättning att verksamhet som helt eller delvis är avgiftsfinansierad särredovisas för att 
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kunna avgöra om taxan är förenlig med självkostnadsprincipen. Kommunens ekonomistyrning 
skulle därför enligt vår mening kunna stärkas genom att presentera kostnadstäckningsgraden 
(andelen avgiftsfinansiering) för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen i 
kommunens ekonomiska uppföljning. Vidare skulle ekonomistyrningen enligt vår mening 
stärkas genom att i miljötaxan tydligt beskriva de ekonomiska konsekvenserna vid beslut om 
förändring i taxan. Detta skulle medföra ökade förutsättningar att styra mot högre 
kostnadstäckningsgrad i de fall det är möjligt.  
 
Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om båda taxor förhållandevis nära inpå då 
taxorna trädde i kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor överklagas. Vi ser det 
därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som medger tillräcklig bufferttid 
innan taxorna är tänkta att träda i kraft.  
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning. 

► Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i 
beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.  

 
 
Göteborg den 6 april 2021 
 

 
Aron Larsson Karin Knutsson 
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB Ernst & Young AB 
 
 

 
Hans Gavin 
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Källförteckning 
Dokument avfallstaxa 

► Avfallsföreskrifter 2015 och 2021, Kungälvs kommun 
► Avfallstaxa 2021, Kungälvs kommun 
► Regional avfallsplan, Göteborgsregionens kommunalförbund 
► Tjänsteskrivelse avseende förändring av avfallstaxa 
► Protokoll från utskottet för samhälle och utveckling 2020-08-18 
► Presentation från redovisning av avfallstaxan 2020-08-19 
► Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 
► Protokoll från kommunfullmäktige 
► Svar på EY:s skriftliga frågor för granskningen 

 
Dokument miljötaxa 

► Tjänsteskrivelse avseende förändring av miljötaxa 
► Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-12 
► Presentation från redovisning av miljötaxan 2019-09-12 
► Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09 
► Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-07 
► Taxa enligt miljöbalken 2020, Kungälvs kommun 
► Svar på EY:s skriftliga frågor för granskningen 

 
Intervjuer 

► Verksamhetschef planering och myndighet, 2021-03-02 
► Verksamhetschef teknik samt enhetschef renhållning, 2021-03-02 
► Miljöchef samt miljö- och hälsoskyddsinspektör, 2021-03-03 
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Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning (Dnr 
KS2021/0659-2) 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har i en rapport redovisat resultatet från genomförd granskning av VA-
särredovisning. Den sammanfattande bedömningen är att kommunen i allt väsentligt har 
upprättat en VA-särredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och att 
redovisningen följer praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner och 
kommunala bolag.  

Revisorernas bedömning är att kommunen behöver se över principerna för beräkning av 
kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt sätt upplysa 
om dessa principer i VA-redovisningen.  

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och lämnade 
rekommendationer 

Förvaltningen kommer att utveckla kommande års särredovisning för VA-verksamheten enligt 
revisionens rekommendationer. 

Förvaltningen föreslår en utredning om förutsättningar och modell för påförande av 
räntekostnader under uppförandeskedet av investeringar samt modell för fördelning av 
kommuncentrala kostnader. Förvaltningen avser att återkomma med återkoppling och beslut 
under hösten för eventuellt införande i nästkommande budgetprocess. 

Juridisk bedömning  

Kommunrevisionen granskning sker i enlighet med kommunallagen och syftar till att 
kontrollera och säkerställa att kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnder följer de lagar och rekommendationer som gäller för den verksamheten 
som granskas. 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har genom Ernst & Young genomfört en 
utökad grundläggande granskning av kommunens VA-särredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunens VA-särredovisning följer den 
redovisningspraxis som utvecklats angående vad som ska anses vara god redovisningssed.  

I bifogad rapport lämnas en beskrivning av gjorda iakttagelser för kännedom och behandling i 
enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.  
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Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunen i allt väsentligt har upprättat en 
VA-särredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och att redovisningen 
följer praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner och kommunala bolag.  

Revisorernas bedömning är att kommunen behöver se över principerna för beräkning av 
kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt sätt upplysa 
om dessa principer i VA-redovisningen.  

Man noterar att kommunen i samband med granskningen inte presenterat någon 
dokumenterad prövning som grund för sitt ställningstagande att förlänga den ekonomiska 
livslängden för VA-ledningar till 80 år.  

Utifrån genomförd granskning har följande förbättringsområden och rekommendationer 
noterats:  

 I och med att pågående investeringar till och med 2019 allokerats till VA-verksamheten 
först vid aktivering så har balansomslutningen gett en missvisande bild av VA-
verksamhetens finansiella ställning under uppförandeskedet. Med start 2020 allokeras 
även pågående nyanläggningar till VA-verksamhetens balansräkning. Vi konstaterar att 
VA-verksamheten inte påförs någon räntekostnad under uppförandeskedet av 
investeringar. Vi rekommenderar att kommunen påför VA-verksamheten 
räntekostnader antingen baserat på låneskuldens storlek eller att även pågående 
investeringar utgör underlag för ränteberäkning. 
 

 VA-verksamheten belastas enbart av till verksamheten direkt hänförliga kostnader. 
Därutöver påförs VA-verksamheten ett räntepåslag om 0,3 procent vilket är avsett att 
täcka kommuncentrala kostnader. Enligt vår bedömning finns ingen direkt koppling 
mellan ränta på lånade medel och kostnad för nyttjade tjänster från centrala funktioner 
inom kommunen. Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VA-
verksamhetens skäliga andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen 
baseras på en relevant grund. Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och 
bedöma rimligheten i kostnadsfördelningen. 

 

 I VA-verksamhetens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 hänvisas till 
kommunens årsredovisning för information om tillämpade redovisningsprinciper. För 
räkenskapsåret 2020 ingår VA-särredovisningen i kommunens årsredovisning varmed 
kommunens redovisningsprinciper gäller även VA-särredovisningen. Vi 
rekommenderar en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-
verksamheten och fördelning av kostnader i verksamhetsberättelsen. Detta för en 
tydligare efterlevnad av kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om allmänna 
vattentjänster. 

 

 Av granskad VA-redovisning för 2020 framgår ej att kommunen har ändrat 
bedömningen och redovisningen av ekonomisk livslängd för överföringsledningar och 
att motsvarande anpassning gjorts för upplösningen av förutbetalda 
anslutningsavgifter. Vi rekommenderar att kommunen upplyser om denna ändring i 
verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten 2020.  

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen kommer att utreda förutsättningar och modell för påförande av räntekostnader 
under uppförandeskedet av investeringar samt modell för fördelning av kommuncentrala 
kostnader och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på principer under hösten 2021 
för införande i nästkommande budgetarbete. 
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En mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-verksamheten och fördelning 
av kostnaderna enligt kraven på tilläggsupplysningar i 50§ Lagen om allmänna vattentjänster 
kommer att göras från och med 2021 års särredovisning för VA-verksamheten. 
 
Vid ändrad bedömning av ekonomisk livslängd avseende anläggningstillgångar kommer en 
upplysning om detta att göras i verksamhetsberättelsen. En ändring redan i 
verksamhetshetsberättelsen för VA-verksamheten 2020 var tyvärr inte möjlig då kommunen 
fick information om rekommendationen relativt sent i processen 
 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att 
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen 
och annan relevant lagstiftning. Bland annat ingår att följa upp om verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Revisionens granskning med rekommendationer stödjer intentionerna i Agenda 2030 och har 
ingen negativ påverkan på miljö och hållbarhet.   

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Kommunrevisionen arbetar med utgångspunkt från kommunallagen.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Kommunrevisionen föreslår förbättringar i form av rekommendationer. En väl fungerande 
redovisning underlättar styrning och ledning som säkerställer en ändamålsenlig verksamhet 
och att resurser används på rätt sätt. I förlängningen ökar nyttan för alla kommunens 
målgrupper. 
 

Ekonomisk bedömning 

Föreslagna åtgärder hanteras inom gällande budgetram. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Utreda förutsättningar och modell för påförande av räntekostnader under 

uppförandeskedet av investeringar samt modell för fördelning av 
kommuncentrala kostnader och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på 
principer under hösten 2021 för införande i nästkommande budgetarbete. 

2. Mer utförligt beskriva redovisningsprinciperna för VA-verksamheten och 

fördelning av kostnaderna enligt kraven på tilläggsupplysningar i 50§ Lagen om 



11 Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning - KS2021/0659-2 Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning : Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning

 
 
 

 
 

4(4) 

allmänna vattentjänster kan från och med 2021 års särredovisning för VA-

verksamheten. 

3. Vid ändrad bedömning av ekonomisk livslängd avseende anläggningstillgångar 

lämna upplysning om ändringen i verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten.  

 
 

 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till: Kommunrevisionen, Anders Holm, Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf, Christina Gunnesby 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun granskat huruvida 
kommunens VA-särredovisning följer den redovisningspraxis som utvecklas angående vad 
som ska anses vara god redovisningssed.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens VA-redovisning per 2020-12-
31 är upprättad i enlighet med god redovisningssed och gällande lagstiftning.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att VA-redovisningens intäkter 
och kostnader huvudsakligen består av direkta intäkter och kostnader, dvs transaktioner som 
är kodade mot VA-verksamheten. VA-verksamhetens andel av indirekta kommuncentrala 
kostnader baseras på ett fastställt räntepåslag om 0,3 %.  

Vi kan konstatera att kommunen följt Kommunallagens självkostnadsprincip för VA-
verksamheten som innebär att överskott ska regleras mot abonnentkollektivet genom 
motsvarande underskott inom en treårsperiod. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån den ställda revisionsfrågan är att kommunen i allt 
väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster 
och att redovisningen följer praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner 
och kommunala bolag. Däremot bedömer vi att kommunen behöver se över principerna för 
beräkning av kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt 
sätt upplysa om dessa principer i VA-redovisningen. 

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

► Vi rekommenderar att VA-verksamhetens räntekostnader baseras på den fiktiva 
låneskulden mot kommunen alternativt att även pågående nyanläggningar ligger till 
grund för ränteberäkningen. 

► Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VA-verksamhetens skäliga 
andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen baseras på en relevant 
grund. Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och bedöma rimligheten i 
kostnadsfördelningen.  

► Vi rekommenderar en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-
verksamheten och fördelning av kostnader i VA-verksamhetens verksamhetsberättelse 
för en tydligare efterlevnad av kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om 
allmänna vattentjänster. 

► Vi rekommenderar att kommunen upplyser i verksamhetsberättelsen för VA-
verksamheten 2020 att bedömningen av överföringsledningarnas ekonomiska livslängd 
har ändrats till 80 år vilket kommer innebära lägre kostnader för avskrivningar 
kommande räkenskapsår. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt 50 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska den allmänna VA-anläggningens 
verksamhet ha en egen bokföring med särskilt redovisade resultat- och balansräkningar, som 
kan särskiljas från annan verksamhet som huvudmannen driver. Redovisningen ska ske enligt 
god redovisningssed och när den är fastställd ska den finnas tillgänglig för abonnenterna och 
andra berörda.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att undersöka om kommunens VA-särredovisning följer den 
redovisningspraxis som utvecklas angående vad som ska anses vara god redovisningssed. 
Syftet formuleras i revisionsfrågan: 
 
Är kommunens VA-redovisning per 2020-12-31 upprättad i enlighet med god redovisningssed 
och gällande lagstiftning? 

1.3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

► Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, främst 50 §. 
► Kommunallagens 2 kap 6 § 
► Kungälvs kommuns verksamhetsberättelse 2019 Vatten- och avlopp 
► Kungälvs kommuns årsredovisning 2020 – Avsnitt om VA-redovisning på sidan 53-57 
► Kungälvs kommuns redovisningsprinciper i enlighet med kommunens årsredovisning 

2019 
► Kungälvs kommuns redovisningsprinciper i enlighet med kommunens årsredovisning 

2020 
► RKR R2 Intäkter 
► RKR:s idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av 

självkostnadsprincipen 
► Kungälvs kommuns anvisning för redovisning av investeringar 

1.4. Metod 
Vi har utfört en översiktlig granskning enligt revisionsstandarden ISRE 2410. För att uppnå en 
förståelse av kommunens principer för upprättandet av VA-redovisningen har intervjuer 
genomförts med personer inom ekonomiavdelningen. Vi har även utfört dokumentstudier för 
att bekräfta vår förståelse genom att VA-särredovisning per 2019-12-31 och 2020-12-31 har 
granskats mot underlag.  
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1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 
Granskningen syftar endast till att bedöma om VA-särredovisningen är upprättad i enlighet 
med gällande lagstiftning och i enlighet med angivna kriterier under avsnitt 1.3.  
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2. Tillämpade redovisningsprinciper 
Kommunen har till och med räkenskapsåret 2019 upprättat en separat verksamhetsberättelse 
för VA-verksamheten som funnits tillgänglig för abonnenterna. Med start räkenskapsåret 2020 
har kommunen lyft in särredovisningen på sidan 53-57 i kommunens årsredovisning.  
 
Baserat på vår genomgång av VA-redovisningen för räkenskapsåren 2019 och 2020 har vi 
noterat att kommunen tillämpar följande principer för att beräkna väsentliga balans- och 
resultatposter. 

2.1. Väsentliga balansposter 
 
2.1.1 Materiella anläggningstillgångar 
Alla investeringar i materiella anläggningstillgångar inom kommunen registreras mot en 
ansvarskod. Underlaget för materiella anläggningstillgångar i VA-redovisningen utgörs av 
kommunens anläggningsregister där endast tillgångar kodade mot VA-verksamheten 
inkluderats.  
 
Vid granskningen av VA-redovisningen 2019 har noterats att pågående investeringar 
redovisas av kommunen centralt och allokeras till VA-verksamheten först vid slutförd 
installation och aktivering. Denna princip har förändrats under 2020 och kommunen redovisar 
i VA-redovisningen 2020-12-31 pågående nyanläggningar om 162 mnkr vilket ingår i posten 
”Anläggningstillgångar”.  
 
VA-verksamheten följer de principer som tillämpas av kommunen för komponentredovisning 
och fastställande av ekonomisk livslängd/nyttjandeperiod. Enligt kommunens årsredovisning 
uppgår den ekonomiska livslängden för VA-anläggningar till mellan 33–80 år (till och med 2019 
tillämpades 33-60 år). För överföringsledningar har kommunen tidigare tillämpat en 
avskrivningstid om 50 år. Kommunen har i slutet av 2020 ändrat sin bedömning och 
redovisning av överföringsledningarnas ekonomiska livslängd till 80 år. I enlighet med RKR 
R12 kommer ändringen enbart påverka redovisningen framåtriktat varmed effekten på 
redovisningen 2020 är liten. Under 2021 och framåt beräknas planenliga årliga avskrivningar 
minska med ca 5 mnkr. Eftersom ekonomisk livslängd även ligger till grund för upplösning av 
förutbetalda anslutningsavgifter (se även 2.1.4) blir den årliga nettoeffekten på resultatet ca 
3,5 mnkr till följd av den ändrade bedömningen.  
 
Frågan om nyttjandeperioder inom va har diskuterats nationellt och vi noterar att det finns 
studier som påvisar att en nyttjandeperiod på 80 år inte är orimlig beaktat den faktiska 
livslängden. Kommunen har i samband med granskningen dock inte presenterat någon 
dokumentation som grund för ställningstagandet att förlängda nyttjandeperioden till 80 år.  
Vi noterar att räntekostnader belastar investeringar först efter färdigställande. VA-
verksamheten har därmed inga räntekostnader hänförligt till pågående projekt. 
 
2.1.2 Eget kapital 
VA-verksamheten har inget eget kapital. Posten förändras årligen med verksamhetens 
redovisade resultat. Eftersom alla överskott skuldförs som överuttag i en resultatfond eller som 
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fond för framtida investeringar är det endast vid underskott efter ianspråktagande av tidigare 
års skuldförda överuttag som det egna kapitalet förändras. Kommunen har redovisat överskott 
2016-2018 vilka reglerats genom underskott 2019 och 2020. I och med att underskottet 2020 
inneburit ett ackumulerat underskott uppgår eget kapital per 2020-12-31 till -1,5 mnkr. 
Underskottet kan regleras genom överskott inom tre år. 
 
2.1.3 Låneskuld (lånat av kommunen) 
VA-verksamheten har inga egna bankkonton eller likvida medel. Skuld eller fordran på 
kommunen är beräknad skuld/fordran som bokas upp utifrån den mellanskillnad som uppstår 
mellan tillgångar och skulder när övriga poster har bokats upp. VA-verksamhetens 
ränteintäkter och räntekostnader baseras på aktiverade tillgångar, förutbetalda 
anslutningsavgifter samt ingående resultatfond. Räntekostnaderna påverkas inte direkt av 
storleken på låneskulden.  
 
2.1.4 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter 
När en ny kund ansluts till VA-verksamhetens överföringsledning debiteras kunden en 
anslutningsavgift som en engångsbetalning. VA-verksamheten intäktsför 10 % av anslutningen 
direkt som en ersättning för att genomföra anslutningen. Resterande 90 % periodiseras linjärt 
och matchar avskrivningstiden på överföringsledningen i anläggningsregistret. Tidigare har 
kommunen tillämpat 50 års avskrivning men under 2020 har denna bedömning ändrats till 80 
år (se 2.1.1). I samband med att ekonomisk livslängd för överföringsledningarna ändrats har 
även upplösningen av förutbetalda anslutningsavgifter ändrats till 80 år vilket innebär 1,5 mnkr 
lägre redovisade intäkter per år från och med 2021. Anslutningsavgifterna registreras i 
anläggningsregistret som en negativ post vilket innebär att anläggningsregistret utgör underlag 
för skuldposten. 
 
2.1.5 Resultatfond abonnentkollektivet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster 30 § får avgifterna till VA-kollektivet ”inte 
överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 
driva VA-anläggningen”. Enligt rättspraxis ska ett eventuellt överuttag återbetalas till VA-
kollektivet genom underuttag inom tre år. Skulden till VA-kollektivet har uppstått genom 
överuttag 2016-2018. Det överuttag som gjordes 2016 kompenserades av ett underuttag 2019 
varmed skulden till VA-kollektivet minskade till 7 651 tkr. Resterande skuld som var hänförlig 
till överuttag 2017 och 2018 reglerades genom underuttag 2020. I och med att underskottet 
var större än skulden till VA-kollektivet finns ingen resultatfond redovisad per 2020-12-31. 
Skulden har därmed blivit reglerad i enlighet med gällande rättspraxis. Underskottet redovisas 
som negativt eget kapital i VA-redovisningen och kan regleras genom överuttag inom tre år. 
Om inte underskottet regleras inom tre år anses det bli reglerat av skattekollektivet. 
 

2.2. Väsentliga resultatposter 
 
2.2.1 Verksamhetens intäkter 
Brukningsavgifter – fakturerade brukningsavgifter kodas mot VA-verksamheten och redovisas 
automatiskt inom VA-verksamhetens ansvarskod.  
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Anslutningsavgifter –anslutningsavgifter registreras i anläggningsregistret kodade mot VA-
verksamhetens ansvarskod. Intäkten redovisas genom upplösning av den periodiserade 
anslutningsavgiften på motsvarande sätt som avskrivning av anskaffningsvärden på materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Förändring av kortfristig skuld (resultatfond) till abonnentkollektivet – förändring av posten 
redovisas i samband med bokslutet för att nå ett nollresultat. Vid överskott i VA-verksamheten 
redovisas en reducerad intäkt som ökar skulden till abonnenterna och vid underskott redovisas 
en intäkt genom att tidigare skuldförda överskott ianspråktas. I och med att underskottet 2020 
överstiger den ingående resultatfonden så redovisas ett negativt resultat 2020.  
 
2.2.2. Personalkostnader 
För VA-verksamhetens chef har lönekostnaden fördelats utifrån en förutbestämd 
arbetsfördelning utifrån olika ansvarsområden. En tredjedel av verksamhetschef tekniks lön 
påförs VA-verksamhetens resultaträkning. Personalkostnader för personal som är anställd 
inom VA-verksamheten kostnadsförs direkt mot VA-verksamheten. Övriga personalkostnader 
som belastar VA-verksamheten baseras på tidredovisning. Främst avser det anställda inom 
entreprenad-verksamheten som utför arbeten inom VA-verksamheten. De anställda lämnar in 
tidrapport för all arbetad tid. Kommunen har beräknat timkostnader för alla anställda baserat 
på de riktlinjer som anges av SKR. 
 
VA-verksamheten belastas endast med direkta lönekostnader baserat på den tid som 
registreras på VA-verksamheten samt personalkostnader för anställda inom VA-
verksamheten. Inga indirekta personalkostnader hänförligt till kommuncentralt anställd 
personal såsom ekonomi, HR, sektorchef eller kommundirektör påförs VA-verksamheten. För 
att VA-verksamheten ska påföras centrala kostnader belastas verksamheten med ett 
räntepåslag om 0,3 % utöver den internränta som baseras kommunens externa låneränta. 
 
2.2.3. Fakturerade kostnader 
VA-verksamheten köper in varor och tjänster såväl internt inom kommunen som från externa 
leverantörer. Exempel på kommun-interna kostnader är lokalhyra, renhållning och IT-tjänster. 
Exempel på kostnader från externa leverantörer är avloppsrening, slamsugning, spolning av 
ledningar, energikostnader och konsultationer. 
Såväl interna som externa kostnader avser direkta kostnader vilka redovisas direkt mot VA-
verksamheten med faktura som grund.  
 
2.2.4 Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas och bokförs på VA-verksamheten baserat på uppgifter i 
anläggningsregistret. 
 
2.2.5 Finansiella poster 
Baserat på ett beslut av Kommunstyrelsen daterat 2005-08-22 beräknas internränta för 
affärsdrivande verksamheter baserat på kommunens ränteutfall föregående år med ett påslag 
om 0,3 procent för kapitaltjänstkostnader. På samma sätt och med samma räntebas redovisas 
intäktsränta med ett avdrag om 0,5 procent för de medel som finns i resultatfonden. 
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Under 2019 och 2020 innebär det att VA-verksamheten påförs en räntekostnad som baseras 
på det genomsnittliga restvärdet på aktiverade anläggningstillgångar multiplicerat med 1,3 
procent. Vi noterar att VA-verksamhetens räntekostnad under 2019 reducerats med 1,75 
procent av den genomsnittliga kvarstående skulden för förutbetalda anslutningsavgifter 
(resultatfonden) vilket överstiger den beslutade räntesatsen med 0,45 procent. Rättelse har 
skett så att korrekt ränta redovisats hänförligt till skulden för förutbetalda anslutningsavgifter 
under 2020.    
 
Därutöver har VA-verksamheten erhållit en ränteintäkt motsvarande 0,5 procent av ingående 
skuld till abonnentkollektivet under 2019 och 0,4 % av ingående skuld 2020. Räntepåslaget 
om 0,3 % är tänkt att täcka VA-verksamhetens andel av kommuncentrala kostnader eftersom 
endast direkta kostnader redovisas under verksamhetens interna och externa kostnader. 
Påslaget påverkar VA-verksamhetens resultat med 2,3 mnkr 2019 och 2,5 mnkr 2020.  
 

2.3. Vår bedömning 
Vår bedömning är att kommunen i allt väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet 
med lagen om allmänna vattentjänster och att redovisningen följer praxis såsom VA-
särredovisningen upprättas av andra kommuner och kommunala bolag. 
 
Vi noterar följande förbättringsområden och rekommendationer: 

 I och med att pågående investeringar till och med 2019 allokerats till VA-
verksamheten först vid aktivering så har balansomslutningen gett en missvisande 
bild av VA-verksamhetens finansiella ställning under uppförandeskedet. Med start 
2020 allokeras även pågående nyanläggningar till VA-verksamhetens balansräkning. 
Vi konstaterar att VA-verksamheten inte påförs någon räntekostnad under 
uppförandeskedet av investeringar. Vi rekommenderar att kommunen påför VA-
verksamheten räntekostnader antingen baserat på låneskuldens storlek eller att även 
pågående investeringar utgör underlag för ränteberäkning. 
 

 VA-verksamheten belastas enbart av till verksamheten direkt hänförliga kostnader. 
Därutöver påförs VA-verksamheten ett räntepåslag om 0,3 % vilket är tänkt att täcka 
kommuncentrala kostnader. Enligt vår bedömning finns ingen direkt koppling mellan 
ränta på lånade medel och kostnad för nyttjade tjänster från centrala funktioner inom 
kommunen. Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VA-
verksamhetens skäliga andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen 
baseras på en relevant grund. Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och 
bedöma rimligheten i kostnadsfördelningen.  

 
 Vi har noterat att VA-verksamheten erhållit en för stor ränteintäkt (redovisas som 

reducerad räntekostnad) under 2019 hänförligt till förutbetald intäkt för 
anslutningsavgifter. Systemet för anläggningsregistret har setts över varmed korrekt 
ränta redovisats 2020.  
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 I VA-verksamhetens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 hänvisas till 
kommunens årsredovisning för information om tillämpade redovisningsprinciper. För 
räkenskapsåret 2020 ingår VA-särredovisningen i kommunens årsredovisning 
varmed kommunens redovisningsprinciper gäller även VA-särredovisningen. Vi 
rekommenderar en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-
verksamheten och fördelning av kostnader i verksamhetsberättelsen. Detta för en 
tydligare efterlevnad av kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om 
allmänna vattentjänster.  

 
 Av granskad VA-särredovisning samt årsredovisning för 2020 framgår ej att 

kommunen har ändrat bedömningen och redovisningen av ekonomisk livslängd för 
överföringsledningar och att motsvarande anpassning gjorts för upplösningen av 
förutbetalda anslutningsavgifter. Vi rekommenderar att kommunen upplyser om 
denna ändring i verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten 2020. 

 



11 Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning - KS2021/0659-2 Svar på Granskningsrapport - Granskning av VA-särredovisning : Rapport - Kungälv VA-särredovisning

 

3. Samlad bedömning 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Är kommunens VA-redovisning per 
2020-12-31 upprättad i enlighet med 
god redovisningssed och gällande 
lagstiftning? 

Ja. Vår bedömning är att VA-särredovisningen i 
allt väsentligt är upprättad enligt god 
redovisningssed och gällande lagstiftning.  

Däremot behöver kommunen se över principerna 
för beräkning av kapitalkostnader och fördelning 
av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt 
sätt upplysa om dessa principer i VA-
redovisningen.   

 

3.2. Slutsatser 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens VA-särredovisning har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed och gällande lagstiftning. Granskningen har utförts genom 
intervjuer och dokumentstudier i enlighet med revisionsstandarden ISRE 2410. Vår 
sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är 
att kommunen i allt väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet med god 
redovisningssed och gällande lagstiftning men att principerna för kostnadsfördelning behöver 
ses över och att tilläggsupplysningar behöver utvecklas. 
 
Utifrån granskningen har vi lämnat våra rekommendationer under avsnitt 2.3.  
 
Göteborg den 6 april 2021 
 

 
Björn Hulthén 
Auktoriserad revisor 
Ernst & Young AB 
 

 
Hans Gavin 
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
 
Bilaga 1. Kommunens VA-redovisning 2020 – sidan 53-57 i kommunens årsredovisning 2020. 
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019 vatten och avlopp 
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Åtgärder för det lokala näringslivet - konsekvenser med anledning av 
Covid-19 (Dnr KS2020/0629-12) 

Sammanfattning 

Covid-19-pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet. För att 
underlätta för näringslivet har kommunstyrelsen vid två tillfällen fattat beslut om avsteg från 
gällande rutiner och delegationsordning (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3) avseende 
avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror. De tillfälliga avstegen gäller till och med 2021-
06-30.  
Nu föreslås åtgärderna gälla till 2021-12-31 

Juridisk bedömning  

Viktiga principer i kommunallagen – likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen. 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste beaktas. 
 
 

Bakgrund 

För att underlätta för näringslivet i den rådande pandemin har kommunstyrelsen vid två 
tillfällen fattat beslut om avsteg från riktlinjer, rutiner och delegationsordning för företagar-
/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter, VA- och 
sophantering, livsmedelskontroll och miljötillsyn, markupplåtelse av offentlig plats, 
tillsynsavgifter för alkohol samt hyror i kommunens lokaler vad avser betalning och 
fakturahantering (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3)  
 
Vid beslut  

 

Verksamhetens bedömning 

De flesta fakturor som näringsidkare har begärt anstånd med har kunnat hanterats inom de av 
kommunstyrelsen beslutade nya rutinerna. Det finns beslut om två avbetalningsplaner, varav 
den ena är avslutad.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet berör kommunstyrelsens resultatmål 9 - Förbättrat näringslivsklimat. Resultatmålet är i 
ärendet om återkoppling på åtgärder för det lokala näringslivet även knutna till 
kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för 
kommunen.  
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 Ärendet har ingen direkt koppling till Agenda 2030, då det avser stärkande av företagens 
likviditet i den rådande situationen. Det mål som ligger närmast detta ämne är mål nummer 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Mål 8 verkar för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning. Goda förutsättningar 
för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela 
samhället deltar i. en minskad likviditet kan i det långa loppet innebära konkurser och minskad 
sysselsättning.  
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Styrdokumentet riktlinjer för kravverksamhet fastställer gällande villkor i kommunen.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande perspektiv 
innebär berör aktuella verksamheter arbetstillfällen. 

Åtgärder för en ökad likviditet berör de enskilda verksamheterna då pandemin påverkat deras 
kundflöde eller möjlighet att driva sina ordinarie aktiviteter. Likaså påverkar det individerna 
som är beroende av dessa verksamheter på olika vis.  

Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående gällande 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att verka för en 
inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är också kopplat till att 
medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för kommunen. Pandemin är ansträngande 
för i princip alla delar av samhället och får stora konsekvenser för delar av näringslivet i 
Kungälvs kommun. 

 
 

Ekonomisk bedömning 

Förvaltningen följer löpande kommunens likviditet och den har varit god under hela året. Med 
några få undantag har de flesta av de bolag som begärt anstånd har betalat sina fakturor efter 
anståndstiden har gått ut. Två företag har begärt avbetalningsplaner, varav den ena är avslutad. 

 

Förslag till beslut 

1. förlänga kommunstyrelsens beslut avseende åtgärder för det lokala näringslivet att 
gälla till och med 2021-12-31 (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3). 
 
 

 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Expedieras till:  Förvaltningsledning, Christina Gunnesby 

För kännedom till:  
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Begäran om avbetalningsplan (Dnr KS2020/0629-11) 

Sammanfattning 

Covid-19-pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet. För att underlätta för 
näringslivet har kommunstyrelsen vid två tillfällen fattat beslut om avsteg från gällande rutiner och 
delegationsordning (KS2020/0629-1 samt KS2020/0629-3) avseende avgifter, taxor inom vissa 
områden samt hyror.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 bland annat (KS2020/0629-3) om att ekonomichef i samråd 
med kommundirektör får utökad delegation att fatta beslut om avbetalningsplan upp till maximalt två 
år samt tre prisbasbelopp för de företag som berörs av kommunstyrelsens beslut KS § 89/2020  
 
Atmosfärhus begäran av avbetalningsplan om avbetalningsplan om 2 år föreslås godkännas.  

Juridisk bedömning  

Viktiga principer i kommunallagen – likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen. 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste beaktas. 

 

Bakgrund 

 
 Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen (KS § 89/2020 samt KS § 226/2020) och 
kommunfullmäktige (KF § 50/2020) om stödåtgärder för företagare och näringsliv med 
anledning av coronavirusets effekter.  
 
Pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet och förvaltningen har 
enligt de två ovannämnda besluten i KS och KF gjort avsteg från gällande rutiner och 
delegationsordning avseende avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror.  
 
De beslutade åtgärderna bestod bland annat av anstånd prövas efter ansökan från företagar-
/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter, VA- och 
sophantering, livsmedelskontroll och miljötillsyn, tillsynsavgifter för alkohol samt hyror i 
kommunens lokaler. Avgifter för markupplåtelse av offentlig plats tas inte ut under 2020.  
 
Utöver detta fick ekonomichef i samråd med kommundirektör utökad delegation att fatta 
beslut om avbetalningsplan i upp till maximalt två år samt tre prisbasbelopp för de företag som 
berörs av kommunstyrelsens beslut KS § 89/2020. 

 
En begäran om avbetalningsplan om avbetalningsplan som överstiger tre prisbasbelopp har 
inkommit. 
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Verksamhetens bedömning 

Atmosfärhus, Fiskhamnsgatan 4, 414 58 Göteborg har inkommit med en begäran om 
avbetalningsplan för faktura nummer 62311980 avseende anläggningsavgift om 8 601 527 kr 
för Enekullen i Kungälv. Avbetalningen omfattar 2 år och ränta utgår under 
avbetalningsplanens löptid. Förvaltningens bedömning är att med en avbetalningsplan ökar 
företagets betalningsmöjligheter och fakturans betalning kan fullföljas. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Ärendet berör kommunstyrelsens resultatmål 9 - Förbättrat näringslivsklimat. Resultatmålet är i 
ärendet om återkoppling på åtgärder för det lokala näringslivet även knutna till 
kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för 
kommunen.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet gällande avbetalningsplan har ingen direkt koppling till Agenda 2030, då det avser av 
företagets likviditet och är ett administrativt ärende. Det mål som ligger närmast detta ämne är 
mål nummer 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.  

 
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning. Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är 
en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i. En försämrad likviditet kan i det 
långa loppet innebära konkurser och minskad sysselsättning.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Styrdokumentet riktlinjer för kravverksamhet fastställer gällande villkor inom kommunen. 
Avbetalningsplaner upprättas av det externa inkassobolaget. Belopp som ska avbetalas får inte 
överstiga ett basbelopp och avbetalningstiden uppgå till högst 12 månader. Avgift för 
avbetalningsplan ska tas ut enligt lag och hanteras av kommunens inkassobolag. Avsteg från 
dessa regler får endast ske på beslut från ekonomichef.  
 
Kommunstyrelsens beslut från 2 april 2020 samt augusti 2020 frångår tillfälligt dessa villkor, 
rutinen kompletterades med utökad delegation för ekonomichef och kommundirektör 
avseende längd och beloppsstorlek på avbetalningsplan.  
 
Denna begäran av avbetalningsplan överstiger kommunchefens och ekonomichefens 
delegation beroende på beloppets storlek. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

 
Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande perspektiv berör 
aktuella verksamhets arbetstillfällen. 

 
Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående gällande 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att verka för en 
inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är också kopplat till att 
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medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för kommunen. Pandemin är ansträngande 
för i princip alla delar av samhället och får stora konsekvenser för delar av näringslivet i 
Kungälvs kommun. 

Ekonomisk bedömning 

Förvaltningen följer löpande kommunens likviditet och den är god och bedöms så vara. 
Förvaltningen gör bedömningen att avbetalningsplanen ökar förutsättningarna för betalning. 
Ränta kommer att utgå under avbetalningsplanens längd. Avbetalningsplanen hanteras av 
kommunens upphandlade externa inkassobolag enligt riktlinjer för kravverksamheten. 

 
 

Förslag till beslut 

1. godkänna en 2-årig avbetalningsplan inklusive ränta för faktura nummer 62311980 
avseende anläggningsavgifter inom VA 
 

 
Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Expedieras till:   VAverksamheten, Christina Gunnesby 

För kännedom till:  
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Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola (Dnr 
KS2021/0925-1) 

Sammanfattning 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp med utgångspunkt i 
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Aktuell rapport fokuserar på kvaliteten i förskola 
och pedagogisk omsorg. Rapporten skickas ut till ledamöterna, och informationen antecknas i 
protokollet. 

Juridisk bedömning  

Enligt skollagen kap 4 § 3 ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Arbetet 
ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. 

Bakgrund 

Skollagen 4 kap. 3 § fastslår att: ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.” Syftet med kravet 
på systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 

Verksamhetens bedömning 

 
Ingen bedömning aktuell utöver rapportens innehåll. 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för huvudmannens 
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv.  
 
Aktuell rapport har fokus på förskolan och pedagogisk omsorgs arbete med 
demokratiuppdrag, lärmiljöer och arbete med språkutveckling innefattar områden som är 
viktiga underlag för kommunfullmäktiges mål: att ge goda förutsättningar för ett livslångt 
lärande. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Det globala målet – god utbildning för alla – ska säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förskolan  i Kungälv har ett 
uppdrag att säkerställa att alla barn har en likvärdig utbildning och det kompensatoriska 
uppdraget blir viktigt för att utjämna olikheter. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Förskolans kvalitetsrapport har koppling till Kommunstyrelsens resultatmål ”Alla barn och 
elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö” samt ”Alla förskolebarn är efter avslutad 
förskola väl förberedda att börja skola”.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Verksamhetens kvalitetsrapport redogör på en övergripande nivå kvaliteten i förskola och 
skola. Åtgärderna som föreslås påverkar medborgare i stor grad som går i kommunens 
verksamhet.  
 

Ekonomisk bedömning 

Ingen bedömning aktuell utöver rapportens innehåll. 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet 
 

 
Dennis Reinhold Monica Carhult Karlsson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Expedieras till:   Dennis Reinhold, Monica Carhult Karlsson 

För kännedom till:  
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Förskola och pedagogisk omsorg 

”Barnen i Kungälvs kommuns förskolor får ta del av en lek- och lustfylld 

utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och 

lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö. En 

förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag1”. 

 

 

Kvalitén i förskolan följs upp utifrån målen i förskolans läroplan (Lpfö18). Det finns inga fastställda 

normer eller mål för vad varje barn ska kunna vid en given ålder. Detta speglar dels den kunskapssyn som 

finns i svensk förskola, men har även att göra med att förskolan inte är obligatorisk – barn kan börja i 

förskolan vid olika åldrar, delta i olika omfattning eller inte delta alls. Målen i förskolan är strävansmål och 

när man mäter och utvärderar kvaliteten i förskolan utgår man från verksamhetens kvalitet och hur den 

tillgodoser barnens utveckling och lärande.  

Under året har SKR tagit fram öppna jämförelser för förskolan med identifierade nyckeltal för att bättre 

jämföra kvalitet i förskolan mellan kommuner. I rapporten framgår att deltagande i förskola generellt har 

en positiv effekt på individers fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor2. I Kungälv är 82 % av barnen i 

ålder 1-6 år inskrivna i förskolan oavsett regi vilket är lägre än rikssnittet på 85%. Kungälv sticker ut 

jämfört med riket med ett högre andel inskrivna barn i pedagogisk omsorg. År 2020 var andelen inskrivna 

barn 6,8 % jämfört med rikets 1,7%.  

Under våren har en vårdnadshavarenkät genomförts av Göteborgsregionen där svarsfrekvensen i Kungälv 

var 63 % för samtliga svarande oavsett om man har barn på kommunal eller fristående förskola.  

 

Uppföljning av föregående års insatser på huvudmannanivå 

 Reviderad läroplan Lpfö 18 

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen pågår och är nu snart inne i sitt slutskede. Aktuell 

rapport följer upp termin 3:s fokusområden. 

Arbetet leds av lärledare som leder lärgrupper på samtliga enheter. Målet är att all personal ska ha förståelse 

för och kunskap om läroplanen i sin helhet, samt att arbetslaget har en samsyn om utbildningens mål. 

Implementeringen har fått ett stort genomslag på samtliga förskolor och har lett till högre förståelsenivå 

av förskolans pedagogiska uppdrag.  

 

                                                 

1 Vision och mål i förskolan i Kungälv 

2 Förskola 2020, Öppna jämförelser 

Termin 1 (ht 19) utbildning, undervisning, lärmiljö, omsorg, utveckling och lärande, leken 

Termin 2 (vt 20) Ansvar och roller, inflytande, delaktighet, stöd, stimulans, samverkan 

Termin 3 (ht 20) Hållbar utveckling, kulturell mångfald, jämställdhet, könsmönster, könstillhörighet, 
digital kompetens 

Termin 4 (vt 21) Språk, kommunikation och samspel, matematik, naturvetenskap och teknik, 
skapande, kropp, hälsa och integritet 
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 En utbildningsinsats för att höja all personals kompetens och förståelse i syfte att kunna möta 

alla barns behov. 

Är genomförd genom fortsatt arbete med tecken för alternativ och kompletterande kommunikation 

(TAKK) och bildstöd.  

 Fortsatt arbete med digitaliseringen för att utveckla undervisningen i förskolan och familjedaghem.  

Verksamheten har haft ett stort fokus på digitalisering under året. Ett arbete som kommer presenteras 

senare i rapporten utifrån läroplansmålet digital kompetens. 

 Fokus på förskollärarens pedagogiska ansvar genom att exempelvis skapa nätverk mellan enheter.   

På grund av pandemi har man inte kunnat genomföra aktuell åtgärd.  

 

Vårdnadshavarenkät 2021 

I årets vårdnadshavarenkät blev svarsfrekvensen 63 procent, vilket är en ökning med åtta procentandelar 

jämfört med föregående år. I jämfört med Göteborgsregionen är kommunens vårdnadshavare mycket 

nöjda med verksamheten. Tätt efter Lerum och Härryda. 

Förra året 2020, reviderades den tidigare vårdnadshavarenkäten med nya frågor och fick ett nytt svarsindex 

med en femgradig skala (1-5). Det går därför bara att jämföra årets siffror med föregående år.  

I tabellen nedan finns jämförelse per frågeområde där det går att utläsa att vårdnadshavare i Kungälv 

skattar frågorna högre inom förskola och pedagogisk omsorg jämfört med Göteborgsregionen (GR). 

Kommunens resultat inom normer och värden, värdegrund och uppdrag och omsorg, utveckling och 

lärande är högre jämfört med föregående år. Områdena ”Förskola och hem” samt ”Helhetsomdömet” har 

sjunkit jämfört med föregående år. En trolig förklaring är att förskolornas samarbete med hemmen har 

sett annorlunda ut under året då det pågått en pandemi vilket också har haft en negativ påverkan på 

helhetsomdömet. I förskolan är man van att ha en nära och daglig kontakt med vårdnadshavare när de 

hämtar och lämnar sina barn. Under året då det varit strikta restriktioner att man enbart får lämna barnen 

utomhus med avstånd mellan vuxna och kommunikationen med hemmen har främst skett via Unikum. 
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Diagrammet nedan visar de tre frågor där vårdnadshavare har svarat mest positivt – som alltså har en hög 

andel som svarat 4 eller 5.  

 

 

Diagrammet nedan visar de tre frågor där vårdnadshavare har svarat mest negativt – som alltså har en 

hög andel som svarat 1 eller 2. 

 

 

 

Trygghet, normer och värden 

Grunden för en trygg och säker förskola är en hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla 

relationer. Det främjande värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt. För att det ska ge resultat krävs tydligt 

uppsatta mål och långsiktighet.  

Under året har en dialog gällande värdegrundsfrågor pågått i rektorsgruppen och det konstaterades att 

vissa förtydliganden i förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling behövde göras. 

En arbetsgrupp bestående av rektorer och utvecklingsledare tog fram en gemensam mall för ”Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling”. I planen ingår att kartlägga den aktuella barngruppen där man 

tittar på platser, situationer eller andra delar i verksamheten där barn känner sig otrygga, attityder/stämning 

i barngruppen, barnens trygghet och trivsel, lekmönster osv. Utifrån kartläggningen planerar sedan 

förskolan det pedagogiska arbetet för gruppens utveckling och lärande. Att använda en gemensam mall 

för samtliga förskolor säkerställer att samtliga förskolors planer innehåller adekvat information och att 

vårdnadshavare kommer att känna igen strukturen oavsett vilken förskola barnen går på.  

Vid en jämförelse med föregående års vårdnadshavarenkät går det att utläsa något färre positiva svar kring 

frågor om barnen ges lika möjligheter att utvecklas och barnens möjlighet att bearbeta konflikter, 

kompromissa och respektera varandra. Vid en jämförelse på enhetsnivå har 19 av 29 förskolor/pedagogisk 
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oms org samma eller ett högre indexvärde på fråge området normer och värden jämfört med föregående år
vilket indikerar att vårdnadshavare änd å är nöjda med majoriteten av förskolornas arbete. En trolig
förklaring till varför resultatet har sjunkit på vissa enhe ter är att vårdnadshavare har haft mindre insikt i
förskolans verksamhet under året på grund av pandemin. Fokus har varit på omsorg istället för
undervisning och kommunikationen med vårdnadshavarna har inte kunnat genomföras på samma sätt
som det brukar.

Förskolans arbete vilar på demokratins grund. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på3.

Å rets uppföljning har haft fokus på hur förskolan arbetar med att ge barnen möjlighet att samtala och
fundera över livsfrågor som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och
relationer.

Det som är genomgående på samtliga enheter är att förskolan arbetar med integrerade reflektionsstunder
och samtal om livsfrågor är en naturlig del av förskolans vardag. Vid bland annat måltiderna har
pedagogerna och barnen en god möjlighet att djupare kunna diskutera denna typ av frågor. Det finns ett
stort urval av barnlitteratur kring området där barnen kan känna igen sig i situationerna och man kan
diskutera olika dilemman. Pedagogerna utmanar barnens lekkonstellationer genom att ibland dela in
barnen i nya grupper för att hitta nya roller och sammanhang och man arbetar medvetet för att barnen ska
erbjudas utbildningsmiljöer som är neutrala och tillåtande för alla oavsett könstillhörighet.

Under samma period som vårdnadshavare svarar på en enkät gör personalen en s kattning av sitt arbete på
en femgradig skala. Några frågor går att korrelera med vårdnadshavarenkäten och en av dem är om förskolan
skapar goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och få varje barn att känna sig trygga i gruppen/jag som
vårdnadshavare upplever att förskolan stimulerar barnens samspel i grupp. Medelvärdet av r esultaten skiljer sig med
0,1 (personalen 4,5 och vårdnadshavare 4,4). Vid en jämförelse på enhetsnivå skattar dock personalen på
drygt hälften av förskolorna sitt arbete högre än vad vårdnadshavarna gör.

3 Läroplan för förskolan, Lpfö18.
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Delaktighet och inflytande 

Enligt läroplanen har barn rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planering av utbildningen. 

Det finns i dagsläget inte någon kommungemensam modell för att få barnens egen bild av sin undervisning 

och inflytande i förskolan. Några rektorer beskriver att pedagoger tycker att det är svårt att anpassa 

undervisningen för att öka barnens delaktighet då många av barngrupperna är åldersintegrerade 1–5 år. 

Dock arbetar de flesta förskolor med att dela in barngrupperna i olika konstellationer under dagen för att 

på så sätt anpassa undervisningen till aktuell målgrupp. Det är viktigt att reflektera över vad som ska vara 

tillgängligt och för vem och hur den osynliga miljön ser ut det vill säga hur erbjuds material och lekar och 

hur ser förhållningssättet ut mellan pedagoger och barn? Enligt Sven Persson, seniorprofessor vid Malmö 

universitet, är pedagogernas relationella kompetens en viktig komponent för att skapa en likvärdig förskola 

och kvaliteten i förskolan avgörs i det konkreta mötet med barnet. Sven beskriver att när 

förskolepersonalen betonar delaktighet, inflytande, kommunikation och engagemang så kan barnen 

utveckla uppfattningar om sig själva som delaktiga, engagerade och dugliga.  

Vid varje höstterminsstart kartlägger man barngrupperna i förskolan och pedagogerna planerar 

utbildningen sedan utifrån barngruppens behov och förutsättningar.  I kartläggningen ingår även att fånga 

upp gruppens intressen vilket sedan blir en viktig del i den planerade undervisningen. Man är lyhörd för 

barnens intressen och idéer och man samtalar med barnen om lek och lärmiljö vilket gör dem till viss del 

delaktiga i utformningen av undervisningen.  

 

Språk och kulturer 

Förskolans språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn, oavsett om de kommer från svensktalande 

eller icke svensktalande familjer. Men störst betydelse har det för barn som har ett annat modersmål än 

svenska. För en del av de barn som växer upp med två eller flera språk är förskolan den enda plats där de 

har möjlighet att lära sig svenska. Att förskolan förmår ge dessa barn en god språklig start är viktigt för 

barnens framtida lärande4. 

När barnen börjar sin introduktion på förskolan kartlägger pedagoger tillsammans med vårdnadshavare 

vad barnen har för modersmål/nationella minoritetsspråk och vilka traditioner som är viktiga för barnen 

att väva in i förskolan. Pedagogerna uppmanar vårdnadshavarna att fortsätta att prata modersmålet i 

hemmet då det gynnar språkutvecklingen och man uppmärksammar olika länders traditioner och språk 

genom bland annat mångkulturella almanackor. Samtliga förskolor använder pedagogiska verktyg som 

UGGLO5 där man kan bland annat läsa tvillingböcker på svenska som finns översatta på andra språk. En 

rektor beskriver att UGGLO har väckt läslust hos barn med annat modersmål än svenska och bidragit till 

en bättre språkutveckling och en jämlik förskola.  

Samtliga förskolor använder sig i olika utsträckning av tecken för alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK) för att gynna barnens språkutveckling.  

Tidigare huvudmannarapporter har belyst problematiken att kommunicera förskolan och skolans uppdrag 

med nyanlända vårdnadshavare med begränsade kunskaper i svenska. Problematiken är nationell och det 

                                                 

4 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska SOU 2020:67 

5 www.ugglo.se 
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finns studier som beskriver vikten av att förskolan utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt där familjens 

erfarenheter och engagemang tas tillvara. En viktig resurs i det arbetet är flerspråkig personal6. På de 

förskolor i Kungälv där det arbetar flerspråkig personal använder man dem för att gynna barnen i sin 

språkutveckling men också i det trygghetsskapande arbetet mellan förskola och familj. Ett arbete som ger 

goda resultat. 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive 

de nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella 

minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska (Lpfö18). Barn som tillhör de 

nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin 

utveckling av en kulturell identitet. Förskolans arbete med minoritetsspråken arbetas med på samma sätt 

som alla andra modersmål. De förskolor som inte har barn med annan nationalitet i svenska 

uppmärksammar inte minoritetsspråken och deras olika kulturer. Detta är ett utvecklingsområde för 

förskolan. 

 

Lärmiljöer 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt 
stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation (Lpfö 18). I förra årets rapport beskrevs arbetet 
med utveckling av lärmiljöer som ett prioriterat område på många förskolor för att skapa förbättrade 
förutsättningar för barns lärande. I år har rektorerna fått problematisera kring lärmiljön och om den är 
anpassat till alla barns behov och om inne- och utemiljön kompletterar varandra på ett bra sätt.  

Majoriteten av kommunens förskolor har åldersintegrerade barngrupper vilket skapar utmaningar att 
tillgängliggöra miljön för alla barn. Inne använder man mer pedagogiskt material än utomhus och material 
för allas intressen erbjuds. Dock beskriver flera rektorer att man har material och leksaker undanstoppade 
eller på en hög höjd för att de yngre barnen inte ska skada sig vilket innebär att miljön inte fullt ut är 
anpassad till alla barns behov. Innemiljöerna ändras flera gånger på ett läsår, ofta tillsammans med barnen 
och anpassas i möjligaste mån till barngruppens behov och den undervisning som pågår. Det finns 
utmaningar med att anpassa lärmiljöerna på vissa av kommunens förskolor. På några enheter är det svårt 
att hitta platser för barn som är i behov en lugnare miljö med mindre intryck och färre kontakter med 
andra barn och vuxna och på några enheter bidrar lokalernas utformning till att det är svårt att få en 
överblick över aktiviteter som pågår och pedagogerna får vara i ständig rörelse. Många pedagoger arbetar 
med att anpassa sina lärmiljöer med hjälp av tydliggörande pedagogik, som bland annat innehåller TAKK 
och bildstöd. Bildstöd hjälper till att tydliggöra för barnen vad som kommer att ske under dagen och vem 
som kommer att vara med, var saker finns, hur man ska göra aktiviteter och i vilken ordning man gör dem.  

Utemiljön på förskolorna skiljer sig en del åt mellan enheterna. Många rektorer beskriver en utemiljö som 
är eftersatta när det gäller upprustning av miljön och material och bidrar inte till en god lärmiljö. De 
förskolor som har tillgång till ett naturområde/skog beskriver det som den bästa utemiljön för barnen där 
leken kan vara kreativ och utmanade. Barn med särskilda behov gynnas av grovmotoriska utmaningar och 
aktiviteter vilket en kuperad terräng bidrar till. Förskolans utemiljöer besöks ofta av andra 
kommuninvånare när förskolan är stängd vilket gör det svårt för förskolan att skapa samma typ av 

                                                 

6 SOU 2020:67 
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pedagogiska miljöer som man kan göra inomhus eftersom man måste plocka in allt material i slutet av 
dagen.  

I vårdnadshavarenkäten så har frågan om barnens utemiljöer är inspirerande och inbjudande fått flest 
negativa svar. Kommunens resultat ligger något över GR och innemiljöerna har skattats högre i Kungälv 
2021. Vid en jämförelse av vårdnadshavarnas svar och personalens självskattning är vårdnadshavarna mer 
nöjda med förskolans inne- och utemiljöer än vad personalen är.  

 

Utifrån rektorernas rapporter är det svårt att dra en slutsats att inne- och utemiljön kompletterar varandra 
på samtliga enheter. Med komplettering menas i denna rapport att man ska kunna bedriva liknande 
pedagogisk verksamhet både inne och ute och att miljöerna utvecklar och stimulerar undervisningen. I 
dagsläget bedrivs undervisning främst inomhus medan den fria leken är mer vanlig utomhus.  

Det pågår ett arbete tillsammans med Sektor samhälle och utveckling för att upprusta och prioritera 
förskolornas utemiljöer. Rektorerna efterfrågar utemiljöer som är mer anpassade förskolans pedagogiska 
uppdrag och målgrupp. Något som är viktigt att ta i beaktning i det framtida arbetet.   

Digitalisering 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att 

ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 

möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

I förskolan/pedagogisk omsorg genomförs i dagsläget flera olika insatser som rör digitalisering.  

Verksamhetsutvecklare träffar kontinuerligt rektorsgruppen i insatsen; Leda digitalisering. Där blandas 

fortbildning kring digitala tjänster som rektorer kan nyttja för att effektivisera sitt eget arbete och öka sin 

adekvata digitala kompetens, med diskussioner och beslut rörande hur verksamheten ska arbeta framåt 

med digitaliseringen. Det har även genomförts LIKA-ledare-skattning7 på alla enheter där man identifierat 

utvecklingsområden. Utifrån skattningen har en verksamhetsspecifik och enhetsspecifika handlingsplaner 

arbetats fram. På samtliga enheter finns en eller flera digitala lärspridare, DLS:er som tillsammans med 

rektor ska leda och utveckla det digitala arbetet. 

De utmaningar som förskolan står inför idag när det gäller digitalisering är bland annat att säkerställa att 

alla pedagoger har rätt adekvat kompetens för att skapa förutsättningar att kunna använda materialet mer 

                                                 

7 IT-tempen på förskola och skola 
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ändamålsenligt och för att förbättra barnens lärande och kunskapsutveckling. En annan utmaning är frågor 

kring information och personuppgiftshantering och hur man ska agera när känslig information sprids.  

Att digitalisering är ett ämne som behöver diskuteras mer med vårdnadshavare framgår i årets 

vårdnadshavarenkät där 36 % (32% 2020) har svarat ”vet ej” om barnet får använda digitala verktyg på ett 

sätt som stimulerar utveckling och lärande.  

 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

Kungälvs kommun har relativt många barn inskrivna i pedagogisk omsorg jämfört med riket men med ett 

minskat barnantal per år. 

 

 

 

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av fler former. Det finns ingen 

läroplan som riktar sig till verksamheten, men förskolans läroplan ska vara vägledande och det finns ett 

särskilt kapitel i skollagen som riktar sig mot verksamheten. Familjedaghemmen omfattas även om 

skollagens kapitel 6 som handlar om åtgärder mot kränkande behandling vilket innebär att en plan mot 

diskriminering och kränkande behandling ska upprättas årligen. 

Pedagogisk omsorg ingår i förskolans verksamhetsområde och ingår i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete.  

Demokrati 

Inom pedagogisk omsorg utgår arbetet från barngruppens behov och intresse. Genom leken lär barnen av 

varandra vilket bidrar bland annat till problemlösningar, samarbete och motorisk utveckling. 

Dagbarnvårdarna arbetar nära barnen och har möjlighet att fånga upp händelser och situationer som kan 

behöver hjälp för att lösas. Man arbetar även med kompissamtal.   

Språk och kultur 

Det har historiskt sett gått få barn med annan nationalitet vid pedagogisk omsorg i Kungälv. Precis som 

förskolan använder pedagogisk omsorg en mångkulturell almanacka som följs månadsvis och man lagar 

internationell mat. På varje familjedaghem går det ett litet barnantal och man bygger nära relationer mellan 

barnen och deras familjer. Dagbarnvårdarna är utbildade i TAKK och använder det för att stärka barnen 

i sin språkutveckling.  
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Lärmiljö

Lärmiljön i pedagogisk omsorg är främst i dagbarnvårdarens egna hem som är anpassade och
förändringsbara utifrån barnens åldrar, kön, utveckling och deras behov . Det är en hemlik miljö barnet
vistas i där d e medverkar tillsammans med dagbarnvårdaren i vardagssysslor som exempelvis matlagning,
bakning. Fördelen med pedagogisk omsorg är att varje d agbarnvårdare äger sin dag och är inte beroende
av städ - och måltidstider. Maten kan man lika gärna äta utomhus s om inomhus. T iden för måltider kan
vara anpassa d utifrån dagens aktiviteter. Verksamheten bedrivs mycket utomhus i närområdet där man
inspireras både till fantasi, utveckling, samarbete, väcka nyfikenhet som främjar barnets utveckling till ett
livslångt lä rande . I varje område finns en gemensam lokal där fler dagbarnvårdare och barn kan träffas.
Under året har den gemensamma verksamheten i lokaler varit mindre på grund av pandemin.

Vårdnadshavare till barn i pedagogisk omsorg är mer positiva till verksamhe ten jämfört med
vårdnadshavare till barn i förskolan. I diagrammet nedan presenteras de frågor med flest positiva svar.

Analys

Kvaliteten i förskolan mäts när man utgår från verksamhetens kvalitet och hur den tillgodoser barnens
utveckling och lärande. De faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan är dels processkvalitet vilket är
innehållet i den inre pedagogiska verksamheten som är personalens pedagogiska förhållningssätt och
samspelet mellan barn och personal, dels strukturkvalitet vilket är organis ation och resurser. Vad gäller
förskolornas strukturkvalitet och de likvärdiga förutsättningarna ser det lite olika ut på enhetsnivå . På
samtliga förskolor är andelen legitimerade förskollärare hög dock finns det olika socioekonomiska faktorer
som påverkar vissa enheter mer än andra. Här behöver huvudmannen hjälpa till med det kompensatoriska
arbetet för att skapa en likvärdighet. Förskolans processkvalitet är ett område som behöver arbetas vidare
med. Rektorerna beskriver ett arbete som utgår från förskola ns läroplansområde . U tifrån den
gemensamma utbildningsinsats med att implementera förskolans reviderade läroplan läggs idag större
fokus på undervisning av legitimerade förskollärarna vilket är en viktig faktor som påverkar kvaliteten och
likvärdigheten.

En annan viktig komponent för ökad kvalitet är f örhållningssättet mellan pedagoger och barnen som har
en avgörande för barns utveckling och lärande8. Goda relationer mellan pedagoger och barn bidrar till att
barnen känner en ökad delaktighet och engagemang i sin undervisning. Att ge barnen än mer reellt

8 SOU2020:67
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inflytande över sin utbildning är ett arbete som flertalet rektorer beskriver som ett utvecklingsområde på 

sina enheter. På huvudmannanivå har identifierats att verksamheterna behöver synliggöra barnens egen 

reflektion av förskolans utbildning och utveckling för att höja kvaliteten. 

Arbetet med nationella minoritetsspråken är något som behöver utvecklas vidare på samtliga förskolor 

och pedagogisk omsorg för att följa läroplanens intentioner. Kommunens beslutade Program för 

nationella minoriteter och minoritetsspråk behöver brytas ned och aktualiseras för förskolan och det vore 

fördelaktigt om samtliga förskolor hade en gemensam mall vid inskrivningssamtalen så inte frågan om 

annan kulturtillhörighet eller språk glöms av. 

Förskolans fysiska lärmiljöer är ett utvecklingsområde där samarbetet med Sektor samhälle och utveckling 

är en nödvändighet för att komma vidare i arbetet med att skapa kvalitativa lärmiljöer. Utemiljön på en 

förskola är lika viktig som innemiljön ur ett pedagogiskt perspektiv och tillskillnad från grundskolan så är 

utevistelsen inte främst en tid för rast mellan undervisningen utan är en del av undervisningens utformning.  

 

Så här går vi vidare 

 En kommungemensam modell för att få barnets perspektiv på utbildningen behöver arbetas fram. 

 Dialog om förskolans enhetsorganisation utifrån bland annat förskolans lärmiljö, gruppindelning 

av barn och rektors förutsättningar som pedagogisk ledare. 

 Fortsatt arbete att arbeta fram ett stödmaterial tillsammans med barnhälsan för tidiga insatser. 

 Analys av enskilda förskolor förutsättningar för att skapa en mer likvärdig förskola i Kungälv. 

 Arbetet med nationella minoritetsspråken är något som behöver utvecklas vidare på samtliga 

förskolor och pedagogisk omsorg för att följa läroplanens intentioner. 

 

 



15 Höjning av lokstödsbidraget -   :

Denna behandling '15 Höjning av lokstödsbidraget' har inget tjänsteutlåtande.
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Markanvisningsförfarande för del av Gärdet 1:3 i Liljedal samt Kv7 i 
Kongahälla (Dnr KS2021/1017-1) 

Sammanfattning 

Kommunen avser att sälja ett kvarter inom Liljedal omfattande del av Gärdet 1:3 samt ett 
kvarter inom Kongahälla benämnt Kvarter 7 omfattande del av Gärdet 1:20 och Karolinen 1.  
 
För båda kvarteren finns det gällande detaljplaner men för Kvarter 7 anser förvaltningen att 
det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan med en högre skala för kvarteret innan försäljningen 
sker.  
 
Del av Gärdet 1:3 är tänkt att bebyggas med lika andelar bostadsrätter och hyresrätter medan 
Kvarter 7 är tänkt att bebyggas enbart med bostadsrätter. I båda kvarteren kommer det även 
finnas en viss andel lokaler. Försäljningarna kommer att utgöra del i 
exploateringsverksamhetens årligen bidrag till resultatet för åren 2022-2024. Försäljningarna 
bidrar till det årliga målet som är satt till 50 mkr.  
 
Begäran om direktanvisning har inkommit från Tornet Bostadsproduktion AB och Magnolia 
Bostad AB. Därutöver finns även andra exploatörer som har visat intresse för området. 
 
Förvaltningen föreslår att båda kvarteren säljs genom en markanvisningstävling i enlighet med 
kommunens antagna riktlinjer.  
 
Avsikten är att tävlingen ska utmynna i ett marköverlåtelseavtal för del av Gärdet 1:3 och ett 
markanvisningsavtal för Kvarter 7 mellan kommunen och det vinnande anbudet för respektive 
kvarter.  
 

Juridisk bedömning  

Kungälvs kommun har antagna riktlinjer upprättade i enlighet med Lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar. Riktlinjerna ska klargöra vilka förutsättningarna och 
krav som kommunen ställer på byggherrar som vill exploatera mark och syftar till att tydliggöra 
hur kommunen arbetar med markanvisningar av kommunal mark. 
 
Det föreslagna förfarandet är förenligt med kommunens Riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KF § 210/2019). 
 
Vidare är även utkast till markanvisning- och marköverlåtelseavtal upprättade i enlighet med 
dessa riktlinjerna samt tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) samt Plan och bygglagen 
(2010:900). 



16 Markanvisningsförfarande för del av Gärdet 1:3 i Liljedal samt Kv7 i Kongahälla - KS2021/1017-1 Markanvisningsförfarande för del av Gärdet 1:3 i Liljedal samt Kv7 i Kongahälla : Markanvisningsförfarande för del av Gärdet 1:3 i Liljedal samt Kv7 i Kongahälla

 
 
 

 
 

2(5) 

 

Bakgrund 

Det aktuella ärendet berör kommunal mark i både Liljedal och Kongahälla.  
 
Inom Liljedal är det planlagd mark inom detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 mfl, 
Bostäder och handel i Kungälvs centrum, som berörs. Planen antogs av kommunfullmäktige 2019-
12-05 och vann laga kraft 2020-05-26. Området har tidigare varit markanvisat till Fastighets 
AB Balder, men förhandlingarna resulterade inte i någon försäljning. 
 
Inom Kongahälla är det planlagd mark inom detaljplan för Kongahälla Östra, Gärdet 1:20 
Intendenten 1 mfl i centrala Kungälv, som berörs. Den antogs av kommunfullmäktige 2016-05-19 
och vann laga kraft 2016-07-14.  
 
Magnolia Bostad AB har ansökt om en direktanvisning av båda kvarteren, se diarienummer 
KS2021/0002-26. 
 
Tornet Bostadsproduktion AB har ansökt om en direktanvisning av del av Gärdet 1:3, se 
diarienummer KS2021/0002-11 och KS2021/0002-13. 

Verksamhetens bedömning 

Kommunen avser att sälja ett kvarter inom Liljedal omfattande del av Gärdet 1:3 samt ett 
kvarter inom Kongahälla benämnt Kvarter 7 omfattande del av Gärdet 1:20 och Karolinen 1.  
 
Enligt rambudgeten ska exploateringsverksamheten årligen bidra till resultatet med 50 mkr. Ett 
positivt nettoflöde (inkomster-utgifter) inom exploateringsverksamheten påverkar kommunens 
likviditet positivt och minskar därmed vårt lånebehov. Aktuella försäljningar är viktiga för att 
säkerställa exploateringsintäkter år 2022-2024. 
 
Det pågår en översyn av parkeringsbehovet i central Kungälv kopplat till både bostäder och 
lokaler/verksamheter. Om den resulterar i att parkeringsnormen blir lägre innebär det att 
kommunen skulle kunna få högre intäkter för aktuella försäljningar. Det är emellertid svårt att 
ta höjd för en framtida förändring om marken säljs nu, men i tävlingen kommer vi klargöra att 
förhandling ska ske om parkeringstalen för respektive kvarter ändras innan 
marköverlåtelseavtal har tecknats för respektive kvarter.   
 
Förvaltningen har satt upp ett antal bedömningskriterier utifrån tidigare beslut, 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsatta mål och Agenda 2030. 
Bedömningskriterierna är uppdelade i fyra delområden: Pris, Gestaltning/innehåll, Socialt och 
Genomförande. 
 
Del av Gärdet 1:3 
Här är inriktningen att bostäderna ska fördelas lika mellan upplåtelseformerna hyresrätt och 
bostadsrätt. Därutöver ska kvarteret även omfatta en viss andel lokaler. Här är en av 
målsättningarna att få ett förvaltande bolag som har en långsiktig vision för Kungälv. Avsikten 
är att markanvisningstävlingen ska utmynna i ett marköverlåtelseavtal. 
 
 
Kvarter 7 
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Här är inriktningen att alla bostäderna ska ha upplåtelseformen bostadsrätt. Kvarteret ska även 
omfatta en viss andel lokaler. Avsikten är att markanvisningstävlingen ska utmynna i ett 
markanvisningsavtal.  
 
Förvaltningen har gjort bedömningen att Kvarter 7 tål en högre skala än vad nuvarande 
detaljplan medger. För att möjliggöra detta krävs det en ny detaljplan, motsvarande förfarandet 
som tidigare har gjorts för Kvarter 14. Exploatören som vinner tävlingen kommer ges en 
möjlighet att tillsammans med kommunen ta fram den nya detaljplanen. Det bedöms kunna ge 
en ökad bruttointäkt om bruttointäkt om 20 till 30 mkr beroende på pris och 
exploateringsgrad. Därutöver leder det till ökade intäkter kopplat till parkeringsfriköp. 
 
Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit överens om att det inom 
kvarteret ska finnas parkering i markplan som ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning till 
förmån för ICA, McDonalds och Kommunen. Dessa avtal håller dock på att ses över vilket 
kan innebära ändrad användning (t.ex. enbart lokaler och bostadsentréer) av Kvarter 7s 
markplan. 
 
Försäljningen omfattar inte i dagsläget lokalytorna inom Kvarter 7. Längre fram i processen 
kan dessa komma att säljas som en del av kvarteret, alternativt kommer en 3D-fastighet eller 
ett 3D-utrymme att bildas som då kan säljas till en tredje part.  
 

 
Förvaltningen föreslår att båda kvarteren säljs genom en markanvisningstävling, förfarandet 
med bedömningskriterierna etc kommer närmare att beskrivas på sammanträdet. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ett av utvärderingskriterierna i tävlingen avser att exploatören ska visar hur förslaget 
underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa framtagna och 
fungerande tekniska lösningar. Förhoppningen är att det kommer bidra till målet Att underlätta 
för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. 
 
Markanvisningarna bidrar till målet om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela 
kommunen. I aktuella kvarter finns det tydliga förutsättningar för den planerad nybyggnationen 
som främjar stadsutvecklingen i Gamla Kungälvs stadskärna med Västra gatan och närliggande 
områden. Det här bidrar vidare till uppdrag nr. 32, Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna 
på kort- och lång sikt. Kommunstyrelsen skall följa Kommunfullmäktiges program för Social 
hållbarhet varför det är viktigt att det byggs bostäder för alla grupper i samhället och att alla, 
inte minst unga ges möjligheter till bostäder. Ett av kvarteren innehåller 50% hyresrätter och 
här är det även ett krav på att kommunen ska erbjudas lägenheter med socialt kontrakt 
motsvarande minst 10% av beståndet. Dessa kontrakt ska gå att omvandla till 
förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar sig enligt fastighetsägarens krav. 
Om exploatören kan lösa en viss del av kommunens bostäder för personer med andra 
särskilda behov i kommunen är det ett plus i utvärderingen. Vidare finns det möjlighet för 
exploatörerna att erbjuda hyrboköp vilket gör att fler har möjlighet att skapa sig förutsättningar 
för att äga sin framtida lägenhet och minska klyftorna i samhället. 
 
Genom en markanvisningstävling får vi en transparent process vilket bidrar till målet att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål 7 - Hållbar energi för alla 
Ett av utvärderingskriterierna i tävlingen avser att exploatören ska visar hur förslaget 
underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa framtagna och 
fungerande tekniska lösningar. Det kan exempelvis handla om att ändra hur vi producerar och 
konsumerar energi och bidra till delmålen 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen och 7.3 
Fördubbla ökningen av energieffektivitet samt 7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt 
investera i ren energi.  
 
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 
infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i 
sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ 
stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.  

 
Mål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 
Ett av kvarteren innehåller 50% hyresrätter och här är det även ett krav på att kommunen ska 
erbjudas lägenheter med socialt kontrakt motsvarande minst 10% av beståndet. Dessa kontrakt 
ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar sig enligt 
fastighetsägarens krav. Om exploatören kan lösa en viss del av kommunens bostäder för 
personer med andra särskilda behov i kommunen är det ett plus i utvärderingen. Vidare finns 
det möjlighet för exploatörerna att erbjuda hyrboköp vilket gör att fler har möjlighet att skapa 
sig förutsättningar för att äga sin framtida lägenhet och minska klyftorna i samhället. 
 
Mål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Ett av utvärderingskriterierna i tävlingen avser att exploatören ska visar hur förslaget 
underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa framtagna och 
fungerande tekniska lösningar. Förhoppningen är att det kommer bidra till mål 11.6 
 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Det föreslagna förfarandet är förenligt med kommunens Riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KF § 210/2019). 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Kommande markförsäljningar leder till exploateringsintäkter som är viktiga för att bidra till 
kommunens rambudget och framtida utveckling. Det skapar också förutsättningar för 
bostäder för flera grupper i samhället genom att både hyresrätter och bostadsrätter kommer 
uppföras, sociala kontrakt tas in i hyresbeståndet samt öppningar för hyrboköp. 
 

Ekonomisk bedömning 

Enligt rambudgeten ska exploateringsverksamheten årligen bidra till resultatet med 50 mkr. Ett 
positivt nettoflöde (inkomster-utgifter) inom exploateringsverksamheten påverkar kommunens 
likviditet positivt och minskar därmed vårt lånebehov. Aktuella försäljningar är viktiga för att 
säkerställa exploateringsintäkter år 2022-2024. 
 
I aktuellt markanvisningsförfarande är pris ett utav bedömningskriterierna. En värdering av en 
oberoende värderare kommer att göras inför kommande utvärdering för att säkerställa att 
inkomna anbud är marknadsmässiga.  
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Om en ny detaljplan tas fram för Kvarter 7 bedöms det grovt uppskattat utifrån nuvarande 
marknadsförutsättningar ge en ökad bruttointäkt om 20 till 30 mkr beroende på pris och 
exploateringsgrad. Därutöver leder det till ökade intäkter kopplat till parkeringsfriköp. 
 
Försäljningarna av båda kvarteren bedöms tillsammans kunna inbringa betydande intäkter till 
kommunen.  
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att del av Gärdet 1:3 (Liljedal) och Kvarter 7 
(Kongahälla) ska markanvisas genom förfarandet markanvisningstävling. 
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utifrån vinnande anbud utreda 
om förutsättningar finns för att ta fram en ny detaljplan för Kvarter 7.  
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
Anders Holm Haleh Lindqvist 
Sektorchef Samhälle och utveckling Kommundirektör 
 
 
Expedieras till:   Rickard Holmgren och Amela Keserovic, Projektenheten 

Anni Danielsson och Denis Nähring, Kart och Mark 
Magnolia Bostad AB 
Tornet Bostadsproduktion AB 

För kännedom till: Fredric Norrå, Anders Holm, Daniel Markänger 
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Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan  (Dnr KS2020/1470-
41) 

Sammanfattning 

Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens 
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för färjan löpte 
ut 2020-12-31.  

 
Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän trafikplikt för 
Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att föreslå 
regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till Kungälvs 
kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och 
Marstrandsön.  
 
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att 
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende 
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen 
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med 
möjlighet till förlängning.  
 
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl 
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som 
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och 
fastlandet.  
 
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat 
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på 
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.  
 
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett 
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.   
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av 
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.  
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som 
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig 
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd 
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som 
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av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande 
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.  

 
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma 
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.  
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.  
 
Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och 
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande: 
 
Kommunstyrelsen har fått  
 
1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för beslut: 

Alternativ 1 eller 2. 
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 5 

november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för 
årskort köpta år 2021.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 

Juridisk bedömning  

VGR har genom beslut av regionfullmäktige, i enlighet med lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik, överlämnat befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik 
avseende färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Detta innebär att kommunen har rätt 
att besluta om biljettsortiment och biljettpriser för Marstrandsfärjan.  
 
Förslaget till reviderad taxa för Marstrandsfärjan bedöms vara i enlighet med kommunallagens 
(2017:725) bestämmelser.  
 
 

Bakgrund 

Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens 
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att då gällande avtal för färjan löpte ut 
2020-12-31.  

 
Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän trafikplikt för 
Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att föreslå 
regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till Kungälvs 
kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och 
Marstrandsön.  
 
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att 
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende 
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen 
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regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med 
möjlighet till förlängning.  
 
Prisnivåerna på biljetterna, bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl 
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som 
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och 
fastlandet.  
 
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat 
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på 
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.  
 
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett 
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan. Uppdraget 
var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av 
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.  
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som 
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig 
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd 
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som 
av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande 
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut för 2022.  

 
 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl 
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som 
medborgarens, arbetarens och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och 
fastlandet. När beslutet fattades 5 november 2020 saknades det optimal statistik från Västtrafik 
i underlaget till priskalkylerna, som påvisade hur många biljetter som sålts genom åren. 
 
Förvaltningens förslag baseras på senast kända tillgängliga statistik och antagandet att ett lägre 
pris på årskort kan genera ett större antal sålda årskort.  

 
Utgångspunkten för kommunens eget sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma 
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska därför 
användas.  

 
 

För att ha en sömlös övergång till eget sortiment och utbudet lättförståeligt bedömer 
förvaltningen utifrån detta att sortimentet är applicerbart för följande målgrupper som idag 
reser med Marstrandsfärjan: 
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Förslag på justerade priser för period- och årskortkort i rött:  
 

 
 
 

*periodkorten är personliga  
 

 

 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet är kopplat kommunfullmäktiges följande strategiska mål:  
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
 
 
Utöver detta berör det två av kommunstyrelsens resultatmål: 
8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv 
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9. Förbättrat näringslivsklimat 
13. Ökad kollektiv jobbpendling 
 
Marstrandsfärjan är den enda förbindelsen mellan Marstrandsön och Koön. Att resa med färja 
är en del av öns vardag, både när det gäller att ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter eller att 
åka och handla. Likaså avser det resande till Marstrandsön där det finns skola, bibliotek, 
restauranger, butiker, kyrka, rådhus och caféer. Det finns även turistattraktioner såsom 
Carlstens fästning, konstgalleri, festlokaler, hotell och vandrarhem. Marstrandsön är dessutom 
värd för ett antal stora och även internationella evenemang.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. Hållbar stadsutveckling omfattar 
hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och 
torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bland annat 
institutionell kapacitet och ny teknik. 
 
Ärendet berör även Agenda 2030:s nionde mål om hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. 
En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar 
ekonomisk tillväxt och utveckling. Säkerställande av den fortsatta driften av Marstrandsfärjan, 
avseende person- och fordonstrafik har en inverkan på de boende och näringslivet på 
Marstrandsön, likaså på Koön och andra delar av Kungälvs kommun, men även turistnäringen. 

 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för Marstrandsfärjan och 
därutöver finns kommunens Trafikplan och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik som 
kommer att bli vägledande. 
 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Samtliga medborgare i Kungälvs kommun och även besökare samt näringsliv kommer att 
påverkas positivt av positivt av lägre biljettpriser 
 
Det finns en risk att medborgare som är boende på andra öar som också har kollektivtrafik 
och som i november kommer att påverkas av en höjning av biljettpriser för att ta sig till 
fastlandet upplever en ”orättvisa”.  
 
Taxan är bunden till Marstrandsfärjan vilket innebär att det finns ett likabehandlingsperspektiv. 
Samtliga resande, oberoende var de bor kommer att betala samma pris för resa mellan Koön 
och Marstrandsön 
 

Ekonomisk bedömning 

Det finns osäkerhetsmarginaler kring resebeteende och återbetalning av årskort.  För att 
minska risken för taxehöjningar utifrån kommunfullmäktiges beslut redovisas två olika förslag 
till justering av taxa för årskort och periodkort enligt tabellen ovan på sidan 4. 
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Dock kan detta att komma att ändras vid ändrat reseunderlag. Återbetalningen av redan 
inköpta årskort kommer att innebära en administrativ extrakostnad. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- 
och årskort för beslut: Alternativ 1 eller 2. 

2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15. 
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av 

kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot 
uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

 
Haleh Lindqvist Anders Holm  
Kommundirektör Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik (Dnr KS2019/2075-21) 

Sammanfattning 

Skollinjetrafiken står inför en ny upphandling via Västtrafik och förstudiearbetet är klart. Det 
som kvarstår är att besluta om vilket trafikupplägg som ska råda under kommande 
avtalsperiod. 
Förvaltningen har arbetat fram fyra olika alternativa koncept  
1.Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 
 
2.Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 
 
3.Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och som kan 
mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
 
4.Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider. 
 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att upphandla enligt alternativ 1 och 
fortsätta att främja ett hållbart resande. 
 

Juridisk bedömning  

Kommunen har en skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens bestämmelser. Att 
överlåta åt Västtrafik att upphandla skolskjuts är förenligt med lagen om offentlig 
upphandling. 

Bakgrund 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälvs kommun löper ut i augusti 2023 och behöver 
därför handlas upp på nytt. Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 om att återigen 
överlåta upphandling av öppna skollinjer åt Västtrafik. Efter beslut om öppen skollinjetrafik 
har kommunen ingått i Västtrafiks process inför upphandling, en så kallad förstudie.  
 
Förstudiens syfte är att tydliggöra hur trafiken ska utformas. Förvaltningen har arbetat med 4 
olika alternativa utformningar av trafikkoncept: 
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 

 
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 
 
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 

som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
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4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider. 

 
För samtliga alternativ har kommunen kravställt en kostnadsuppskattning från Västtrafik, för 
att lättare kunna göra bedömning om vilket eller vilka alternativ som är rimliga att fatta beslut 
på.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen bedömer alternativen på följande sätt: 
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver 

Dagens trafikvolymer och produktion av skollinjetrafiken möjliggör ett ökat hållbart 
resande utifrån att trafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken långt ut på 
landsbygden. Då trafiken är beslutad om att vara öppen för allmänheten ökar också 
chanserna för allmänheten att finna den mer attraktiv och tillgänglig. Trafikkonceptet med 
dess produktion ökar också säkerheten för kommunens elever. 
 

2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente 
Alternativet har grundats på att dra in skollinjetrafik på kommunens mindre vägar för 
elever i högstadiet för att låta dem nyttja den allmänna kollektivtrafiken i större 
utsträckning och därmed kapa i produktion och kostnader för trafiken. Eleverna i 
högstadiet har, enligt riktlinjerna, längre avstånd ut till hållplatserna och de får antas ha en 
trafikmognad som möjliggör att kunna stå utmed allmän kollektivtrafiks vägnät. 
Förvaltningen bedömer att alternativet minskar service och trafiksäkerheten. 
Att strama åt skollinjetrafiken och dra ner på produktion och trafikvolymer utifrån 
kommunens skolskjutsriktlinjer går dock i linje med en god ekonomisk hushållning och 
främjar också folkhälsan i större utsträckning än dagens trafikupplägg. 
 

3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
Under nuvarande avtalsperiod har frågeställningar uppkommit om att kunna mer-utnyttja 
skollinjetrafiken till andra uppdrag än bara skolskjuts då samtliga bussar står utan uppdrag 
under ca 3 timmar per dag. Förvaltningen bedömde det därför som skäligt att även utreda 
alternativet om att mer-utnyttja bussarna medan eleverna är i skolan. Utgångspunkten har 
varit ett så kallat flexlinjekoncept som skulle hämta våra äldre medborgare som, om bussen 
hade varit mer tillgänglig och närmare än den allmänna kollektivtrafiken, hade haft detta 
koncept att nyttja istället för sin färdtjänst.  
Behovet och utfall av nyttjandegrad av ett så kallat flexlinjekoncept i Kungälv är 
svårbedömt och förvaltningen bedömer att det saknas tillräckligt underlag för ett sådant 
beslut. Att merutnyttja skollinjetrafiken är möjligt oavsett vilket koncept som beslutas om 
eller i vilket skede i avtalsperioden man befinner sig. 
 

4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider 
Kungälvs kommun har under de senaste 20 åren haft ett maximalt optimerat 
trafikeringsupplägg, utifrån befintliga ram-tider. Trafiken kör i ett så kallat våg-system som 
möjliggör ett effektivt resursanvändande av fordonen. Det har däremot, från sektor 
bildning och lärande, efterfrågats och funnits önskemål om att se över ram-tidsupplägget 
för att möjliggöra nyttor inom skol- och fritidsverksamheterna.  
Förvaltningen har lämnat in tre olika ram-tidsförslag: 
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Förslag 1 innebär två starttider 08:00 och 09:00 och två sluttider 14:00 och  
16:00, förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler 
antal fordon och förare som behöver användas. 
 
Förslag 2 innebär en starttid 08:00 och fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och 16:00. 
Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler antal 
fordon och förare som behöver användas. 
 
Förslag 3 innebär två starttider 08:00 och 08:50 samt fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och 
16:00. Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler 
antal fordon och förare som behöver användas. 
 
 
Förvaltningen bedömer alternativet som ej aktuellt med anledning av att nyttan går 
förlorad av en orimlig kostnadsökning som inte kan motiveras. Förvaltningen bedömer 
också att alternativet skulle skapa ett relativt låst upplägg, dock är det lätt att kommunicera 
och kan hålla år efter år (förutsatt att inga skolor tillkommer/lägger ner) då det finns en 
viss förutsägbarhet, men mindre flexibilitet.  
Ytterligare en konsekvens kan i det långa loppet bli att det behövs köpas in ytterligare 
fordon (vilket innebär en fördyring) om någon skola växer i elevantal och inte justerar  
ram-tiden. 

 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet kopplas till Kommunfullmäktiges mål nr 3 och 7. 
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar. 
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
 
Öppen skollinjetrafik innebär att medborgare såväl barn som vuxna kan nyttja kollektivtrafiken 
och göra hållbara resor i större utsträckning då tillgängligheten ökas i både område och utbud 
på landsbygden.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet kopplas till Agenda 2030s mål nr : 
11: Hållbara städer och samhällen och delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet 
på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer. 
 
Öppen skollinjetrafik innebär att kollektivtrafiken förstärks på landsbygden i kommunen. 
  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I kommunens antagna Trafikplan 2017 påvisas en bristanalys som menar att kollektivtrafiken 
inte är tillräcklig i stora delar på landsbygden.  
 
Öppen skollinjetrafik innebär en ökad möjlighet för landsbygdsbor att resa kollektivt. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Förvaltningen bedömer att alternativ 1 är till störst nytta utifrån ett medborgarperspektiv. 
Trafiken kör långt ut i på landsbygden och ökar tillgängligheten för medborgarna. Kommunen 
subventionerar idag sina medborgare i form av seniorkort och fria resor för unga där 
möjligheten att resa gratis finns. Konsekvensen av att besluta om alternativ 2 innebär att det 
fortfarande finns möjligheten att resa hållbart i kommunen men trafiken begränsas och inte 
lika tillgänglig som idag vilket kan generera till att färre nyttjar sina gratis-kort och fler föräldrar 
väljer att skjutsa sina barn till och från skolan.  
 
Utifrån ett näringslivsperspektiv är det svårare att bedöma, därför har bedömningen om att 
beslutet, oavsett vad det blir, inte påverkar näringslivet i någon större utsträckning. 
 
Ärendet tar hänsyn till ett demokratiperspektiv utifrån inkomna synpunkter och att 
barnperspektivet särskilt har beaktats.  
 

Ekonomisk bedömning 

Kostnadsuppskattning av de olika alternativen baseras på 2020 års kostnad för 
skollinjetrafiken, dvs 14 446 000 kronor/ år 
Samtliga beräkningar utgår ifrån schablonsvärden inom kollektivtrafik och den typ av  
prognoser som avser kommande trafikupphandling.  
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 

Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 11% från 
nuvarande nivå, det vill säga ca 16 000 000 kronor/år 

 
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 

Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas hamna på liknande dagens, det vill 
säga ca 16 000 000 kronor/år Dock har Västtrafik regionala miljökrav som gör att 
gasdrift/eldrift kravställs och då ökar kostnaden med ca 11%. 
 

3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)  
Trafiken innefattar ytterligare 2 stycken fordon som trafikerar delar av centrala Kungälv 
och Ytterby under förmiddagen mellan 09:00 – 13:00. 
 
Beräkningen är gjord för två olika scenarier: 
Scenario 1 - endast flexlinjetrafik under vintertidtabell  
Scenario 2 - Helårs tabell.  
 
Kostnadsberäkning scenario 1 ca 280 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken 
Kostnadsberäkning scenario 2 ca 500 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken 

 
4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.  

Förslag 1 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 55 % 
från nuvarande nivå, det vill säga ca 22 450 000 kr/år 
Förslag 2 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 69 % 
från nuvarande nivå, det vill säga ca 24 400 000 kronor /år 
Förslag 3 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med  
62 % från nuvarande nivå det vill säga ca 23 400 000 kronor/år 
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om att uppdra åt Västtrafik att upphandla ett 
skollinjetrafikkoncept som främjar ett hållbart resande, enligt alternativ 1. 
 

 
Anders Holm Dennis Reinhold 
Sektorchef Sektorchef 
Samhälle och utveckling   Bildning och lärande 
 
Expedieras till: 
 Mika
el Svensson, Sophie 
Idermark-Hansson, 
Marielle Månskär,  

 

För kännedom till:  
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Inledning 
Mottagare av denna rapport är styrgruppen till Förstudie Trafik 2023 där 
skoltrafik Kungälv ingår i delprojekt Kungälv/Stenungsund. 
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälv kommun löper ut i juni 2023 och 
behöver därför handlas upp på nytt. Kommunen har med anledning av detta tagit 
beslut om att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken. Enligt beslutet 
skall skoltrafiken vara öppen även för allmänresenärer.  
För att få fram omfattning vad gäller produktion, antal linjer och tidtabeller har ett 
antal möten genomförts där trafikplanerare från Västtrafik och 
skolskjutssamordnare från kommunen har genomlyst vad som ska ingå i 
upphandling med trafikstart juni 2023. 
Vid genomlysningen av skoltrafiken har det framkommit att förändringar behöver 
göras då trafiken har varit oförändrad under många år. 
Detta dokument beskriver förutsättningar för skoltrafiken i Kungälv, en 
sammanställning av trafikförslag per linje och förslag på fordon 
 

Förutsättningar 
Kungälvs kommun avser att i större utsträckning än tidigare hänvisa 
skolskjutsberättigade elever till den allmänna kollektivtrafiken, en följd av detta 
beslut kommer att innebära längre avstånd från bostad till busshållplats. 
Målsättning är att minska obefogad parallellkörning på de vägsträckor där både 
skollinjer och den allmänna kollektivtrafiken trafikerar.  
 

Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900 
linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med 
turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Kommunens riktlinjer 
gällande acceptabelt avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och 
gymnasieelever, innebär en stor påverkan på utformningen av skollinjenätet och 
dess utbud. 
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Ramtider/önskemål 
Nuvarande ramtider för skolor i Kungälvs skolområde  

 
 

Inkomna ramtidsönskemål från skolan 

Munkegärdeskolan vill kunna sluta kl 1500 på fredagar 
Hålta skola vill börja kl 0800 
Kareby skola vill börja kl 0800 
Kode och Tunge skola vill börja kl 0800 
Diserödsskola vill börja kl 0800 
Kärna skola vill börja kl 0800 
Vid bedömning om möjlig förändring av starttider för olika skolor behövs vidare 
analys genomföras. Det kan t ex finnas möjligheter för Hålta- och Kareby skola, 
då dessa ligger inom geografiskt område som kan utnyttja fordonsresurser på ett 
mer effektivt sätt 
 
 

Årskurs Start 1 Dag Start 2 Dag Slut 1 Dag Slut2 Dag Slut3 Dag Slut 4 Dag

Mimers Hus Gymn 07:50 M-F 09:20 M-F - 13:50 M-F - 15:50 M-F

Thorildskolan 7-9 07:50 M-F 09:20 M-F - 13:50 M-F 14:55 M,O 15:50 M-F

Ytterbyskolan 7-9 08:00 M-F 09:05 M-F - 14:00 M,O,F 15:00 Ti,To,F 16:00 M 

Munkegärdeskolan 7-9 08:00 M-F 09:15 M-F - 13:55 M-F 15:00 M,O 15:55 M-F

Kärna skola F-6 08:45 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 Ti,To

Kode skola F-2 08:45 M-F 12:30 M-F 14:15 M-To

Tunge skola 3-6 08:45 M-F M-To 14:15 M-F 15:20 M,O

Diserödsskolan F-6 08:40 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 M,O

Hålta skola F-6 08:35 M-F 12:35 M-F 14:30 M-F

Kareby skola F-6 08:40 M-F 14:00 M-F 15:20 M,O

Kastellegårdskolan F-6 08:00 M-F M-To 13:10 M-F 13:50 M,O, F 14:50 Ti,To, Fr

Övre Fontinskolan F-6 08:00 M-F 12:00 M-F 14:00 M-F

Klöverbacken F-2 08:15 M-F 13:30 M-F

Sparråsskolan F-2 08:00 M-F 12:00 M-To 13:10 M-F 13:40 M-F

Marstrands skola F-6 08:30 M-F 13:30 To
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Trafikförslag 
Förslagen bygger på genomgång av elevunderlaget 2020 i kommunen varpå 
Västtrafik och Kungälvs kommun gjort bedömning av vilka förändringar som kan 
genomföras i upphandlingen gentemot dagens skoltrafikslinjer.  
 
Förslag på förändring för de skollinjer som har analyserats har främst varit 
turutbudsförändringar dvs turer som ej har haft någon funktion eller del av tur 
som ej ingått i skoltrafiksuppdraget enligt Kungälvs kommun. Det har även 
tillkommit ny skoltrafik för kommunen då det har framkommit i 
förstudierapporten att linje 304 och 305  är skoltrafiksuppdrag. 
 
Tabellen nedan visar övergripande resultatet av den detaljplanering som 
genomförts per linje utifrån kommuns skolskjutsreglemente samt kommunens 
inriktning att hänvisa fler elever till den regionalt finansierade linjetrafiken och 
därmed minska dagens eventuella parallellkörning. 
 
 

Linje Förändring Kommentar 

901 Oförändrad  
902 linjesträckning  del av linjesträckning tas bort 
904 linjesträckning samkörs med linje 906 
905 Oförändrad  
906 linjesträckning samkörning av linje 904 
908 Oförändrad  
909 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
910 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
911 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
912 Turutbud nerdragning av turutbud 
913 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
914 Oförändrad  
915 Oförändrad  
916 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
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917 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 
nerdragning av turutbud 

918 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 
nerdragning av turutbud 

919 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
920 Oförändrad  
921 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
922 Oförändrad  
923 Oförändrad  
924 Oförändrad  
925 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
926 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
927 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
928 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
929 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 
930 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
304 Övergår som skolinje Nytt linjenummer behövs 
305 Övergår som skolinje Nytt linjenummer behövs 
321 Ny linje  Tillköp av enskilda turer för skoltrafik 
313 Västtrafik övertar 

uppdraget 
 

 
 

Skoltrafiksproduktion 
Produktionsbedömningen beräknas från tillgängligt material och skall inte ses 
som ett upphandlingsunderlag då bedömningen är för vag i detta läge. 
Produktionen skall ses som ett överslag gentemot dagens skoltrafiksproduktion 
för att kunna få en uppfattning skillnaden mellan dagens skoltrafik och föreslagen 
skoltrafik. (Då trafiken är oförändrad eller små justeringar har skett kan 
förändring i % vara deviationer gällande antal dagar under vissa år samt att 
beräkning av km ej har den kvalitet som utbuds km 2020) 
Produktionen beräknas i denna tabell per km/år 

Linje Föreslaget utbud Utbud 2020 Förändring i % 
901 3 554 3 649 -2,61% 
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902 5 860 6 218 -5,74% 

903  1 265  

904 1 971 2 105 -6,37% 

905 2 182 2 328 -6,27% 

906 14 335 15 239 -5,93% 

907    

908 4 558 22 208 -79,47% 

909 7 710 11 746 -34,36% 

910 4 611 8 382 -44,99% 

911 2 657 7 484 -64,49% 

912 2 249 6 014 -62,60% 

913 1 941 5 229 -62,87% 

914 11 070 11 776 -5,99% 

915 1 355 1 439 -5,80% 

916 11 450 16 946 -32,43% 

917 13 182 15 769 -16,40% 

918 11 492 15 676 -26,68% 

919 39 494 45 367 -12,95% 

920 5 895 6 302 -6,46% 

921 8 622 16 821 -48,74% 

922 9 729 10 338 -5,89% 

923 21 238 22 537 -5,76% 

924 9 891 10 513 -5,92% 

925 1 408 3 247 -56,64% 

926 8 993 15 782 -43,01% 

927 9 247 33 478 -72,38% 

928 4 147 9 698 -57,24% 

929 2 976 6 192 -51,93% 

930 4 910 8 635 -43,13% 

304 15 896  100,00% 

305 16 271  100,00% 

313 0 22 957 -100% 

321 1760 0 100% 

Total 260 663 365 341 -28,65% 

 
Resultatet på förslag om minskning av skoltrafiken i Kungälv med ca 28% 
tidtabells kilometer skall ses mot en bakgrund av att trafiken inte har analyserats 
på många år.  Mycket har förändrats men trafiken har inte alltid anpassats 
därefter. När det gäller produktionen (antal timmar och kilometer) vilket minskas i 
detta förslag så blir besparingarna relativt låga då kostnaderna för föraratiden och 
fordon är betydande kostnader i budgeten  
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Fordon, miljö och depåer  
Skoltrafiken arbetar med s.k. ramtider som varierar per skola för att minimera 
antal fordon som behövs för att köra skoleleverna till skolan, vilket är det 
vanligaste sättet att bedriva skoltrafik. Nuvarande skoltrafik har ett 
trafikeringsupplägg för fordon som är relativt effektivt, (en s.k. 
omloppseffektivitet) även det nya trafikeringsförslaget har en hög 
omloppseffektivitet. 
Antal fordonsomlopp som är kopplade till Kungälvs skoltrafik är idag 19 st. Linje 
901–906 samkörs idag med Stenungsund skoltrafik och dessa fordon kommer att 
förflyttas över till Kungälvsavtalet i kommande avtal. I och med denna förändring 
på linje 901–906 samt övertagande av ansvaret för linje 304, 305 kommer antal 
fordon att öka för Kungälvs skoltrafik i kommande avtal. 

Kungälv skollinjer 
Skollinjer öppna för allmänheten trafikeras med landsbygdsbussar som uppfyller 
Västtrafiks fordon- och miljökrav motsvarande för linjebussar. 

Områdestrafik 
Skollinjer är en del av områdestrafiken och körs med landsbygdsbussar av klass B 
eller Klass II. I landsbygdsbussar är det antal sittplatser och sittplatser för alla 
resenärer som prioriteras och Klass B och Klass II fordon är försedda med 
säkerhetsbälten.  
I uppdraget för Kungälvs skoltrafik är utgångspunkten normalbussar (LN2L) men 
det finns även en del områden och vägavsnitt som inte är möjliga att trafikera med 
normalbuss varför småbussar är aktuella. Småbussar finns i två varianter antingen 
som Klass B (LSBL) eller som Klass II (LS2L). 
I landsbygdstrafik ska gasdrift prioriteras enligt Västtrafiks miljöplan. Då 
småbussar inte finns i någon större utsträckning med gasdrift föreslås att även 
öppna för eldrift på dessa fordon. 
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Linje Sträckning Fordonsdesign Fordonstyp Drivmedel 
Ca antal 

fordon 

901 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 

14 

902 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
904 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
906 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
908 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
909 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
911 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
912 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
913 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
914 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
915 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
918 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
919 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
920 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
921 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
923 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
924 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
925 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
926 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LSBL/LS2L Gas/El 
      
905 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 

6 

910 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
916 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
917 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
922 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
927 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
928 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
929 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
930 Skollinje i Kungälvs kommun Områdesbuss LN2L Gas 
      

Total 20 

 

Miljö och drivmedel 
Eldrift 
På eldrift är fordonstyp LSBL eller LS2L aktuell. Antal potentiella 
fordonsleverantörer för sådana fordon på eldrift är: 
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Gasdrift 
På gasdrift är fordonstyperna LSBL, LS2L och LN2L aktuella. Antal potentiella 
fordonsleverantörer för sådana fordon med gasdrift är: 

 
 

 
 

Risker och möjligheter 
Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900 
linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med 
turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Orsakerna till den stora 
produktionsminskningen beror på Kommunens riktlinjer gällande acceptabelt 
avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och gymnasieelever. 
Produktionsminskningen av skollinjetrafiken innebär sannolikt en ökad belastning 
på den regionalt finansierade linjetrafiken. 
Det kan finnas risk för ökad förfrågan efter fler anropsstyrda resor som närtrafik. 
Som en konsekvens av ett justerat linjenät både för skollinjetrafiken och den 
allmänna kollektivtrafiken, kommer i vissa fall närtrafik vara den enda 
kollektivtrafikmöjligheten som erbjuds. Närtrafik kan inte ses som ett substitut 
eller komplement till skoltrafik, då denna trafik inte är tänkt för arbets- eller 
studiependling. 
Produktionsminskning av det öppna skollinjenätet i Kungälv kan uppfattas som 
försämrat utbud både för skol- och allmänresenären. 
Risken med den stora produktionsminskningen kan innebära minskad flexibilitet, 
om kommunen exempelvis ökar utbudet senare under avtalsperioden kan 
förändringen bli kostnadsdrivande utifrån fordon, km eller förartimmar. 
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Bilaga Kungälvs skoltrafik

1. Inledning
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun har tidigare
ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet . Enligt detta avtal är regionen och
kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och
färdtjänst med allmän kollektivtrafik , i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar
och fler resmöjligheter för länets invånare.

Västra Götalandsregionen har det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens
utveckling i regionen och har äv en ansvar för den allmänna kollektivtrafiken.
Skolskjuts för grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns
dock mål och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och skolskjuts för
att eftersträva:
- ökad tillgänglighet för regi onens invånare, främst på landsbygden
- minskad miljöpåverkan där skollinjer och allmänna linjer trafikerar parallellt
- en mer samhällsekonomiskt trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer
etc.

Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kolle ktivtrafik mellan tätort och
kommunhuvudort . Denna trafik kan ibland anpassas efter grundskolebehov, men
bör inte ske på bekostnad av allmänresenärernas behov . I de relationer där
kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafik en kan
transportbeh oven samordnas, men det bör påpekas att i den allmänna
kollektivtrafiken kan det ej ställas krav på sittplats, bälten osv då skolelever i
denna trafik likställs med vilken resenär som helst.

På landsbygden utanför tätorterna saknas det generellt allmän ko llektivtrafik
förutom Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven med
skoltrafik. Samordning kan dock ske om allmänheten tillåts resa med skollinjerna.

Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn
ska tas til l färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev
eller annan särskild omständighet. Utifrån det kanske inte den allmänna
kollektivtrafiken alltid är lämplig som skolskjuts.

1.1 Samordning

Samordning kan ske på olika sätt och i olika grad:

Alt 1) Genom skolkort där eleverna åker med den allmänna kollektivtrafiken
(förstärkning kan behövas i vissa tidslägen, men viktigt att sträva mot att minska
peak och ta bort förstärkningsbehov genom tex att anpassa start/sluttider för
skolorna )
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Alt 2) Öppna s kollinjer inrättas. Allmänresenärer kan då resa med dessa och
intäkten från dessa resor tillförs kommunen.

Alt 3) Kombination av ovanstående.

1.2 Förstudien

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälvs kommun löper ut i augusti 2023 och
behöver därför handlas upp på nytt. Som ett underlag för att kommunen ska kunna
fatta beslut om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafik en,
och i så fall vilken typ av skoltrafik, har en förstudie genom förts , i enlighet med
det avtal som parterna har tecknat .

I arbetet med förstudien tillsammans med Kungälvs kommun presenteras i denna
bilaga , de olika förslagen som har utretts under förstudiens gång.

Alla beräkningar utgår ifrån schablonsvärden inom k ollektivtrafik och den typ av
framdrivning som avser kommande trafikupphandling .

När vi skriver dagens pris avses kostnaden för skoltrafikavtalet 2020 det vill
säga = 1 4 446 000 kronor.

2. Koncept

2.1 N uvarande koncept skoltrafik

Nuvarande ramtidsupplägg in nebär olika starttider/sluttider för de flesta
skolor i Kungälvs kommun för att utnyttja skoltrafikfordon i bästa möjliga
mån. I och med nytt avtal blir kostnadsökningar gällande kostnadsansvar
på linje 304, 305 samt avslut med samutnyttjande av fordon med
Stenungssunds kommun, (gäller alla trafikeringsförslag) övriga
konsekvenser för kommunen i kommande upphandling beräknas bli en s.k.
upphandlingseffekt dvs normala kostnadsökningar med små/måttliga
linjeförändringar i nuvarande trafikkoncept . I förstudien har vissa
justeringar för högstadieelever och gymnasielever i våg 1 (mellan kl. 07 -
08) samt på eftermiddagen efter klockan 16 gjorts i detta koncept.

Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med
11% från nuvarande nivå , d et vill s äga ca 1 6 00 0 000 kronor /år
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2.2 F örhålla sig till skolskjuts riktlinjer /avstånd ( uppdrag
genomfört av Optiplan)

Optiplan har under våren 2021 tagit fram ett trafikeringsförslag som
baserar sig riktlinjer och avstånd som fastställs i kommunens
skolskjutsreglemente. Exakta ingångsvärden för analysen återfinns i bilaga
1 (Optiplans rapport). Konsekvensen av optimeringe n är att fler elever
skulle kunna nytta den allmänna kollektivtrafiken. Ca 540 elever skulle
behöva anpassad linjetrafik (skollinjer). Skollinjerna som blir kvar får en
kortare körväg . Det krävs 13 fordon enligt Optiplans lösning men det är
inte körbart i praktiken på grund av infrastrukturella begränsningar. För
att trafiken ska kunna genomföras (OBS – avsteg från Optiplans rapport
efter granskning) krävs därför ett tillägg av mindre fordon ca 2 – 4 st . Det är
fordon och förartid som är de största kostnadsposterna. Så skillnaden i pris
mot dagens upplägg (trotts minskad produktion, alltså tid och kilometrar
som fordonen rullar) är inte så stor. Konsekvenserna för eleverna,
allmänresenärerna och trafiksä kerheten blir däremot större. Se bilaga
1 ”analys”.
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas landa på (med
biobränsle som drivmedel) ca 16 000 000 kronor /år. Dock har Västtrafik
regionala miljökrav som gör att gasdrift/eldrift kravställs och då ö kar
kostnaden med ca 11 %.
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2.3 Förändrade ramtider enligt förslag två starttider och två
sluttider

I detta förslag finns 2 starttider 08:00 och 09:00 och 2 sluttider 14:00 och
16:00, förändring av ramtider mot nuvarande ramtider är kostnadsdrivande
för fl er antal fordon och förare som behöver användas
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med
55 % från nuvarande nivå , d et vill säga ca 2 2 45 0 000 kr /år
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2.4 F örändrade ramtider enligt förslag en starttid och fyra sluttider

I förslag 2 finns 1 starttider 08:00 och 4 sluttider
förändring av ramtider mot nuvarande ramtider är kostnadsdrivande för
fler antal fordon och förare som behöver användas
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med
69 % från nuv arande nivå , det vill säga ca 2 4 4 00 000 kronor. / år
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2.5 F örändrade ramtider enligt förslag två starttider och fyra sluttider

I förslag 3 finns 2 starttider 08:00 och 08:50 samt 4 sluttider
förändring av ramtider mot nuvarande ramtider är kostnadsdrivande för
fler antal fordon och förare som behöver användas
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med
6 2 % från nuvarande nivå det vill säga ca 2 3 4 0 0 000 kronor /ÅR
Se k onsekvenser ovan.

3. Kostnad och konsekvens av flexlinjekoncept
I beräkning av införande av flexlinje utgår vi från att använda befintliga
fordon och till viss del av den förartid som ej utnyttjas i skoltrafiken.
Beräkningen är gjord för 2 olika scenarier 1 scenarier med endast
flexlinjetrafik under vintertidtabell och scenarier 2 för helårs tabell.
Trafiken innefattar 2 fordon som trafikerar delar av Kungälv kommun
under förmiddagen mellan 09:00 – 13:00
Kostnadsberäkning scenario 1 ca 329 tkr/år
Kostnadsberäkning scenario 2 ca 5 5 0 tkr/år

Till detta tillkommer bland annat kostnader för beställningscentral och
mötesplatser (schablon om 4% av trafikkostnaderna samt
administrationskostnad om ca 10 – 20 . 000) . Det är dock ingen brådska att
besluta om ti llköp av en eventuell flexlinje utan det kan göras under
etableringen. Ett flexlinjekoncept tar ca 6 månader att implementera från
det att beslut är taget. När vi vet vad anbuden landar på i pris kan vi ge en
riktig kalkyl.
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1 Bakgrund 

Kungälvs kommun anordnar sin skolskjuts som öppen linjetrafik. Västtrafik som ombesörjer 

linjetrafiken kommer i närtid upphandla den för Kungälvs kommun. Inför upphandlingen måste 

kommunen besluta om dimensionering av den öppna skollinjetrafiken som kommunen köper 

till.  

Kungälvs kommun önskar ett nytt beslutsunderlag för den öppna skollinjetrafiken som 

kommunen köper till under förutsättningen nya skoltider, se kap. 3.      

2 Mål och syfte 

Uppdraget syftar till att Kungälvs kommun ska kunna besluta om tillköpet av öppen 

skollinjetrafik.  

Målet är att optimera den öppna skollinjetrafiken gällande fordon och trafikvolym. Att förse 

Västtrafik med underlag som beräknar de ekonomiska konsekvenserna av trafiken.  

3 Nya skoltider 

Grunden för uppdraget är nya skoltider. 

Skola Årskurs Start 1 Dag Slut 1 Dag Slut2 Dag Slut3 Dag Slut 4 Dag 

Thorildskolan 7-9 09:20 M-F -  13:50 M-F 14:55 M,O   

Ytterbyskolan 7-9 09:05 M-F -  14:00 
M, O, 

F 15:00 Ti, To, F   
Munkegärdeskolan 7-9 09:15 M-F -  13:55 M-F 15:00 M, O   
Kärna skola F-6 08:45 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 Ti, To   
Kode skola F-2 08:45 M-F 12:30 M-F 14:15 M-To     
Tunge skola 3-6 08:45 M-F 12:30 M-To 14:15 M-F 15:20 M, O   
Diserödsskolan F-6 08:40 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 M, O   
Hålta skola F-6 08:35 M-F 12:35 M-F 14:30 M-F     
Kareby skola F-6 08:40 M-F   14:00 M-F 15:20 M, O   
Kastellegårdskolan F-6 08:00 M-F  M-To 13:10 M-F 13:50 M, O, F 14:50 Ti, To, Fr 

Övre Fontinskolan F-6 08:00 M-F 12:00 M-F   14:00 M-F   
Klöverbacken F-2 08:15 M-F   13:30 M-F     
Sparråsskolan F-2 08:00 M-F 12:00 M-To 13:10 M-F 13:40 M-F   

Figur 1. Nya skoltider  
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4 Förutsättningar för optimering 

Övriga förutsättningar för uppdraget återfinns i dokumentet ´förutsättningar för optimering’. 

En viktig förutsättning som återkommer i rapporten är planeringsriktlinjer (servicenivå), se 

nedan.  

Planeringsriktlinjer (servicenivå) Kungälvs kommun  

Färdvägens längd mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Färdväg mellan hem och uppsamlingsplats tillåts inte överstiga  

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Restiden i fordon tillåts inte överstiga  

F-klass 60 min per resa 

Årskurs 1 till 3 60 min per resa 

Årskurs 4 till 6 60 min per resa 

Årskurs 7 till 9 60 min per resa 

Väntetiden i anslutning till skolan tillåts inte överstiga 

F-klass 30 min per resa 

Årskurs 1 till 3 30 min per resa 

Årskurs 4 till  30 min per resa 

Årskurs 7 till 9 30 min per resa 

Väntetid i anslutning till skolan tillåts inte understiga  

F-klass 5 min per resa 

Årskurs 1 till 3 5 min per resa 

Årskurs 4 till  5 min per resa 

Årskurs 7 till 9 10 min per resa 

Övergripande ramtider för en skolskjutsresa  

Tidigast hämtning vid hållplats 06:30 

Senast lämning vid hållplats 17:00 
Figur 2. Planeringsriktlinjer (servicenivå)  
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5 Skolskjuts 

Skolskjutsen i Kungälvs kommun anordnas av Västtrafik som öppen linjetrafik. Västtrafik 

anordnar ordinarie linjetrafik. Kungälvs kommun köper till öppen skollinjetrafik för de elever 

vars skolskjuts inte kan genomföras med ordinarie linjetrafik. Kommunen köper skolkort av 

Västtrafik till de elever vars skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik. Kommunen ersätter 

Västtrafik för trafikkostnaderna för den öppna skollinjetrafiken. Snittkostnaden för en elev vars 

skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik är avsevärt mindre än snittkostnaden för en elev 

vars skolskjuts genomförs med öppen skollinjetrafik. Kungälvs kommun prioriterar således 

nyttjande av ordinarie linjetrafiken framför öppen skollinjetrafik. 

Nyttjandet av den ordinarie linjetrafiken påverkas av de av kommunen beslutade avståndsregler 

gällande längsta avstånd till hållplats. Optimering av öppen skollinjetrafik innefattar att nyttja 

den ordinarie linjetrafiken när detta är ett alternativ. Det innebär att många elever vars 

skolskjuts i nuläget genomförs med öppen skollinjetrafik kommer hänvisas till ordinarie 

linjetrafik. Om den optimerade öppna skollinjetrafiken implementeras som det presenteras 

nedan och många elever kommer hänvisas till ordinarie linjetrafik kommer detta förorsaka 

negativa reaktioner från elever och vårdnadshavare.   

5.1 Ordinarie linjetrafik och öppen skollinjetrafik 

Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan skolskjutsen för 1 100 av 1650 

elever anordnas med ordinarie linjetrafik. För övriga 540 elever måste skolskjutsen genomföras 

med öppen skollinjetrafik.     

 
Figur 3. Elever vars skolskjuts måste genomföras med öppen skollinjetrafik (540 st.)  
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Sammanställning per skola presenteras nedan: 

Skola Årskurs Elever Skolskjuts 
Linjetrafik 

Ordinarie Öppen skollinje 

Thorildskolan 7-9 480 125 125 0 

Ytterbyskolan 7-9 604 253 236 17 

Munkegärdeskolan 7-9 398 148 116 32 

Kärna skola F-6 420 257 186 71 

Kode skola F-2 191 96 55 41 

Tunge skola 3-6 260 161 47 114 

Diserödsskolan F-6 376 158 89 69 

Hålta skola F-6 166 119 35 84 

Kareby skola F-6 273 161 86 75 

Kastellegårdskolan F-6 529 97 74 23 

Övre Fontinskolan F-6 356 29 17 12 

Klöverbacken F-2 98 25 25 0 

Sparråsskolan F-2 226 22 22 0 

Totalt alla 4 377 1 651 1 113 538 
Figur 4. Sammanställning skolskjuts Kungälvs kommun 

Sammanställningen ovan avser morgonen.  

Den ordinarie linjetrafiken erbjuder inte alla som under morgonen skjutsas till skolan möjlighet 

att skjutsas tillbaka till plats i närheten av hemmet på eftermiddagen. Lösningen är att några 

bussar inom den öppna skollinjetrafiken tillhandahåller linjer som motsvarar den ordinarie 

linjetrafiken som saknas. De ordinarie linjer som påverkas är linje 306 och 313. 

6 Ordinarie linjetrafik  

Antalet elever inom den ordinarie linjetrafiken kommer öka. Fördelningen mellan huvudlinjerna 

i den ordinarie linjetrafiken presenteras nedan: 

Linje Antal elever 

Linje 137 85 

Linje 302 105 

Linje 303 118 

Linje 306  114 

Linje 308 54 

Linje 313 69 

Linje 319 31 

Linje 321 59 

Linje 442 115 
Figur 5. Skolskjuts ordinarie linjetrafik 

Det är rimligt att anta att den ordinarie linjetrafiken måste förstärkas som en konsekvens av att 

flera elever hänvisas till denna. Möjligheten finns samtidigt att förstärka ordinarie linjetrafiken 
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med bussar som nyttjas inom den öppna skollinjetrafiken. Exempelvis kan anpassade linjer 1-3 

som ankommer till Kärna tätort förstärka ordinarie linjetrafik mellan Kärna och Kungälv.  

Linje 302 mellan Marstrand och Kungälv kan illustrera nyttjandet av linjetrafiken.  

 
Figur 6. Karta linje 302  

I kartan ovan, figur3, illustreras linje 302 och de elever vars skolskjuts anordnas med denna. 

 
Figur 7. Exempel nyttjande av avståndsregler  

Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan eleverna nedan, figur 7, hänvisas 

till ordinarie linje 302 för skolskjuts till och från Ytterby skola. Färdvägens längd mellan hem och 

hållplats som illustreras i ovan är 2 460 meter. Färdvägens längd för eleverna ovan kan enligt 

skolskjutsreglerna vara upptill 4 000 meter.  
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Det finns i nuläget möjlighet för eleverna ovan att resa från hållplats Kulperöd närmare hemmet 
till Ytterby skola med linje 924 och 927. Det är rimligt att anta att några av eleverna och 
vårdnadshavarna kommer anse att förändringen representerar en försämring.  
 

 
Figur 8. Tidtabell linje 302  
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I tidtabellen ovan, figur 8, noteras att som mest kommer 105 elever skjutsas på linje 302. Om 

ambitionen är att erbjuda samtliga elever plats på linje 302 från Marstrand 08:20, som är den 

avgång som är mest anpassad till Ytterby skolans starttid 09:05, måste avgången trafikeras med 

tre (3) tre stora bussar med 40 (38+2) sittplatser. 

Det innebär att kostnader omfördelas från Kungälvs kommun till Västtrafik och regionen. Det är 

rimligt att anta att omfattningen i nyttjandet av ordinarie linjetrafik kommer vara grund för 

diskussion mellan kommun och region.    
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7 Öppen skollinjetrafik 

Uppdraget är att optimera den öppna skollinjetrafiken omfattande bussar och trafikvolym givet 

alla regler fastställda i förutsättningar för optimering. Uppdraget är genomfört under tidspress. 

Risken är uppenbar att det finns restriktioner som är förbisedda, av någon part. Exempelvis om 

alla trafiksäkerhetsrestriktioner är noterade och införda i modellen.  

En generell synpunkt från Västtrafik gällande den öppna skollinjetrafiken är att många 

linjesträckningar som i nuläget körs med mindre buss, körs med stor buss i den optimerade 

linjetrafiken vilket kan föranleda reaktioner. Speciellt den linjesträckning som körs på enskilda 

vägar. I optimeringsmodellen saknas framkomlighetsrestriktioner eftersom inga fanns med i 

förutsättningar för optimering. 

Inför en eventuell implementering av den optimerade öppna skollinjetrafiken rekommenderas 

kommunen genomföra en konsekvensanalys och eventuellt göra mindre anpassningar av 

linjerna. Det kan finnas anledning att ersätta något större buss med flera mindre, samtidigt som 

kostnaden ökar något. Finns områden som kommunen uppenbart önskar att skolskjutsen 

genomförs med mindre buss rekommenderas att detta justeras inför Västtrafiks upphandling. 

Mindre ändringar gällande linjer, linjesträckning och bussar kommer inrymmas inom det 

trafikavtal som Västtrafik kommer teckna med transportörer.   

7.1 Bussar 

Skolskjutsen i Kungälvs kommun genomförs som öppen linjetrafik. Det innebär att bussarna är 

tillgänglighetsanpassade och mindre antal sittplatser än jämförbara bussar. Optimeringen 

baseras på två bussar, storbuss med 40 sittplatser och mindre buss 20 sittplatser. I bussarna ska 

också minst två platser vara lediga.  

Begräsningen i antal sittplatser jämfört med motsvarande bussar som normalt nyttjas i särskild 

anordnad skolskjuts innebär att på 10 bussar tappar Kungälvs kommun 100 sittplatser. Vid 

jämförelser med andra kommunen måste detta beaktas.      

7.2 Beräkning trafikvolym 

Beräkningsprincipen garage till garage tillämpas för beräkning av trafikvolym. Tomkörning 

tillämpas till första uppdrag, mellan uppdrag och från sista uppdrag. Beräkningen av trafikvolym 

baseras på 178 skoldagar. 

Ska den öppna skollinjetrafiken anordnas dagar när skolan är stängd behöver trafikvolymen 

räknas upp.  

Ska den öppna skollinjetrafiken förstärka den ordinarie linjetrafiken på några sträckor behöver 

trafikvolymen räknas upp. 
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7.3 Bussar och trafikvolym 

Den öppna skollinjetrafiken som optimerats fram med ´förutsättningar för optimering’ som 

grund kan genomföras med 13 busar och en årlig trafikvolym på ca. 366 100.  

Sammanställning bussar och trafikvolym presenteras nedan: 

Buss Storlek Garage 
Skolskjutsar 

∑ 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Buss1 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
182 182 182 182 182 910 

Buss2 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
176 176 176 176 176 880 

Buss 3 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
168 168 168 168 168 840 

Buss 4 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
192 192 192 192 192 960 

Buss 5 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
165 165 165 165 165 825 

Buss 6 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
199 199 199 199 199 995 

Buss 7 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
153 153 153 153 153 765 

Buss 8 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
135 116 135 116 116 618 

Buss 9 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
143 143 143 143 143 715 

Buss 10 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
101 126 101 126 126 580 

Buss 11 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
184 143 184 143 143 797 

Buss12 38 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
112 88 112 88 88 488 

Buss13 18 + 2 
Kungälv 

resecentrum 
182 182 182 182 182 910 

∑ 2 092 2 033 2 092 2 033 2 033 10 283 
Figur 9. Skolskjuts öppen skollinjetrafik 

I nuläget genomförs den öppna skollinjetrafiken enligt uppgifter från Västtrafik med 18 bussar.  
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7.4 Bussomlopp 

MÅNDAG 

 
Figur 10. Bussomlopp måndag 

TISDAG 

 
Figur 11. Bussomlopp tisdag 
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ONSDAG 

 
Figur 12. Bussomlopp onsdag 

TORSDAG 

 
Figur 13. Bussomlopp torsdag 
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FREDAG 

 
Figur 14. Bussomlopp fredag 

7.5 Estimerad kostnad 

Kompletteras av Västtrafik. 
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7.6 Analys 

Den optimerade öppna skollinjetrafiken som presenteras i denna rapport uppfyller samtliga krav 

i dokumentet ’förutsättningar för optimering’. Reaktioner, särskilt negativa, skapas av 

förändringen jämfört med nuvarande situationen. Det är rimligt att anta att den optimerade 

öppna skollinjetrafiken kommer medföra negativa reaktioner. Speciellt kommer reaktioner på 

att många elever hänvisas till nya hållplatser lägre bort från hemmet. Det möjliggör att den 

ordinarie linjetrafiken kan nyttjas mer samt att skollinjerna kortas tidsmässigt. Erfarenheten är 

samtidigt att vårdnadshavarnas toleransnivå gällande detta är mycket liten, så negativa 

reaktioner kommer uppkomma. Vårdnadshavare kommer speciellt ifrågasätta trafiksituationen 

runt sitt barns nya hållplats.  

Den allmänna uppfattningen är att förflyttningsavstånden i nuläget inte nyttjas fullt ut eftersom 

i ett område det många gånger finns öppen skollinjetrafik till låg- och mellanstadieelever som 

möjliggör att högstadieelever också kan nyttja den. Konsekvensen av att skolskjutsen anordnas 

som öppen linjetrafik innebär att eleverna kan fritt välja en linje som erbjuder skjuts till skolan 

och tillbaka. Det innebär samtidigt att den nuvarande öppna skollinjetrafiken är dimensionerad 

också för högstadiet. 

En förutsättning för den optimerade öppna skollinjetrafiken är att skolskjutsen för så många 

som möjligt ska anordnas av ordinarie linjetrafik. Konsekvensen är att de linjer som utgör den 

öppna skollinjetrafiken är optimerade att hämta så många elever som möjligt vars skolskjuts 

måste genomföras med öppen skollinjetrafik, och det många gånger saknas plats för de elever 

vars skolskjuts kan genomföras med ordinarie linjetrafik. I den optimerade öppna 

skollinjetrafiken trafikerar några linjer endast låg- och mellanstadieskolan för att elever som ska 

till högstadiet inte ska kunna åka med. Det är rimligt att anta att kommunen kommer kritiseras 

för detta.     

I nuläget nyttjas 18 bussar för öppen skollinjetrafik, och det skulle vara rimligt att ersätta någon 

stor buss med två mindre och kanske någon extra buss för att minska den värsta kritiken. Ett 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att kommunen ger oss sina budgetramar och vi återkommer 

med bästa möjliga skolskjuts inom dessa ramar. 

Det finns också möjligheter att effektivisera den öppna skollinjetrafiken om skolan start och 

sluttider skulle ändras. Om exempelvis Hålta skola skulle starta 08:00 skulle den öppna 

skollinjetrafiken kunna genomföras med två färre bussar.  
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Figur 15. Bussomlopp om Hålta skola startar 08:00. 

Det skulle också vara intressant att utvärdera en starttid 08:00 för Diseröd skola.      
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8 Fordon och linjer 

Nedan presenteras den öppna skollinjetrafiken gällande fordon och linjer. 

8.1 Buss 1 

Buss 1 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 16. Linjebeläggning buss 1 
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8.1.1 Linje 1 Kärna busshållplats 

 
Figur 17. Karta linje1 Kärna bussterminal 
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Figur 18. Tidtabell linje1 Kärna bussterminal 
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8.2 Buss 2 

Buss 2 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 19. Linjebeläggning buss 2 
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8.2.1 Linje 2 Kärna bussterminal 

 
Figur 20. Karta linje 2 Kärna bussterminal 
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Figur 21. Tidtabell linje 2 Kärna bussterminal 
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8.3 Buss 3 

Buss 3 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 22. Linjebeläggning buss 3 
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8.3.1 Linje 3 Kärna bussterminal 

 
Figur 23. Karta linje3 Kärna bussterminal 
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Figur 24. Tidtabell linje3 Kärna bussterminal 
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8.4 Buss 4 

Buss 4 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 25. Linjebeläggning buss 4 
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8.4.1 Linje 4 (Tunge) Kode (Tunge) 

 
Figur 26. Karta linje 4 (Tunge) Kode (Tunge)  
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Figur 27. Tidtabell linje 4 (Tunge) Kode (Tunge) 
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8.5 Buss 5 

Buss 5 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 28. Linjebeläggning buss 5 
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8.5.1 Linje 5 Kode (Tunge) 

 
Figur 29. Karta linje 5 Kode (Tunge)  

 

 
Figur 30. Tidtabell linje 5 Kode (Tunge)  
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8.6 Buss 6 

Buss 6 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 31. Linjebeläggning buss 6 
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8.6.1 Linje 6 (Tunge) Kode (Tunge) 

 
Figur 32. Karta linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)  

 

 
Figur 33. Tidtabell linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)  
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8.7 Buss 7 

Buss 7 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 34. Linjebeläggning buss 7 
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8.7.1 Linje 7 Kode (Tunge) 

 
Figur 35. Karta linje 7 Kode (Tunge) 

 

 
Figur 36. Tidtabell linje 7 Kode (Tunge)  
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8.8 Buss 8 

Buss 8 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 37. Linjebeläggning Buss 8 
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8.8.1 Linje 8 Hålta 

 
Figur 38. Karta linje 8 Hålta 

 

 
Figur 39. Tidtabell linje 8 Hålta  
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8.9 Buss 9 

Buss 9 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 40. Linjebeläggning Buss 9 
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8.9.1 Linje 9 Hålta 

 
Figur 41. Karta linje 9 Hålta 

 

 
Figur 42. Karta linje 9 Hålta 

Förstärker linje 9 med linje 10 från hållplats Kulperöd. 
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8.10 Buss 10 

Buss 10 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 43. Linjebeläggning Buss 10 
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8.10.1 Linje 17 Ytterby 

 
Figur 44. Karta linje 17 Ytterby 

 

 
Figur 45. Karta linje 17 Ytterby 
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8.10.2 Linje 10 Hålta 

 
Figur 46. Karta linje 10 Hålta 

 

 
Figur 47. Karta linje 10 Hålta 

Linje 10 ovan förstärker linje 9 från hållplats Kulperöd.  
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8.10.3 Linje 11 Kareby 

 
Figur 48. Karta linje 11 Kareby 

 

 
Figur 49. Karta linje 11 Kareby 
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8.11 Buss 11 

Buss 11 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 50. Linjebeläggning Buss 11 
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8.11.1 Linje 13 Diseröd - Kareby 

 
Figur 51. Karta linje 13 Diseröd - Kareby 

 



18 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

 

 
Rapport Optimering av öppen 

skollinjetrafik Kungälv kommun 
Västtrafik 

 Version 1.1 

Sida 47 av 66 

  2021-06-07 

 

 
Figur 52. Karta linje 13 Diseröd - Kareby 
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8.12 Buss 12 

Buss 12 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 53. Linjebeläggning Buss 12 
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8.12.1 Linje 12 Kareby 

 
Figur 54. Karta linje 12 Kareby 

 

 
Figur 55. Karta linje 12 Kareby 
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8.13 Buss 13 

Buss 13 med plats för 20 (18+2) passagerare.  

 
Figur 56. Linjebeläggning Buss 13 
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8.13.1 Linje 16 Fontin 

 
Figur 57. Karta linje 16 Fontin 

 

 
Figur 58. Karta linje 16 Fontin 
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8.13.2 Linje 14 Diseröd 

 
Figur 59. Karta linje 14 Diseröd 

 

 
Figur 60. Karta linje 9 Diseröd 
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8.13.3 Linje 15 Diseröd 

 
Figur 61. Karta linje 15 Diseröd 

 

 
Figur 62. Karta linje 15 Diseröd 
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Bilaga 1  

Beläggning ordinarie linjetrafik 

Linje Antal elever 

Linje 137 85 

Linje 302 105 

Linje 303 118 

Linje 306  114 

Linje 308 54 

Linje 313 69 

Linje 319 31 

Linje 321 59 

Linje 442 115 
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Linje 137 

 

 

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 18 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 19 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 302 
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Linje 303 

 

 

Till Kärna bussterminal stiger 56 elever ytterligare på för skolskjuts till Ytterby station från Linje 137, 

313, 321 samt skollinje 1 och 3.  
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Linje 306 
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Linje 308 

 

 

Eleverna som stiger av vid Diseröds centrum vid hållplats 11 är elever med skolgång i Diseröd skola 

och vid hållplats 12 till Thoridskolan som byter till linje 442.  
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Linje 313 
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Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 40 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 41 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 319 
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Linje 321 

 

 

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats22 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 23 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 442 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(1)  

Handläggarens namn 
Fredrik Skreberg  

2021-06-10 

 
 
 
 

Redovisning av pågående motioner  (Dnr KS2017/0054-25) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige. 
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en 
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.  
 
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är 
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.  
 
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status. 
 

Bakgrund 

Från kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagen framgår: ”Kommunstyrelsen 
skall kvartalsvis redovisa till fullmäktige de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. En 
motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Förslag till beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 
 

 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Ärendenr. Ärendetitel Ansvarig enhet Aktiv fas
KS2021/0877 Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken Kommunkansliet Inkom vid KF 2021‐05‐20.

KS2021/0439 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka  
äldreboendeplatser i egen regi

Trygghet och stöd Inkom vid KF 2021‐04‐15.

KS2021/0438 Motion från vänsterpartiet om gratis mensskydd Trygghet och stöd Inkom vid KF 2021‐04‐15.
KS2021/0437 Motion från Vänsterpartiet om härskartekniker Kommunkansliet Inkom vid KF 2021‐04‐15.
KS2021/0430 Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för 

elektronisk justering‐signering
Kommunkansliet Inkom vid KF 2021‐03‐04. Svar 

påbörjat. 
KS2021/0188 Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd Kommunkansliet Remitterades till 

demokratiberedningen 2021‐
01‐28.

KS2021/0113 Motion från Liberalerna ‐ demensteam Trygghet och stöd Inkom vid KF 2021‐01‐28. Svar 
påbörjat.  

KS2020/1821 Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om 
en trygg äldreomsorg i Kungälv

Trygghet och stöd Remitterades till KS 2020‐12‐
03.  Svar påbörjat. 

KS2020/1097 Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS‐
bostäder i Kungälvs kommun

Trygghet och stöd Remitterades till KS 2020‐06‐
25. Svar anmält till KF 2021‐07‐
01. 

KS2020/0897 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på 
odlingsbar mark

Plan Remitterades till KS 2020‐05‐
17. Svar anmält till KF 2021‐07‐
01. 
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Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097-3) 

Sammanfattning 

En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har 
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 juni. I motionen föreslås följande; 
 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd 
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för 
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även 
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028. 
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns 
kommunstyrelse.  
 
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens 
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med 
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 
1992/93:159, s. 86).  
 
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med 
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit 
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov. 
 
 
 
 
 

Juridisk bedömning  

Ett ramprogram för LSS-bostäder berörs av ett antal lagar och regler, bland annat plan och 
bygglagen PBL (SFS 2010:900), Boverkets byggregler (BFS 2011:6) (BBR) och lagen om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778). Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt 
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lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen 
(2001:453). 
 
 

Bakgrund 

En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har 
inkommit och remitterades till beredningen för trygghet och stöd på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 juni.  
 
Motionen föreslår följande:  

I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur 
LSS-bostäder ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet:  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer 
som representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och 
förslag. 

 
I motionen framhålls exempel på ramprogram för LSS-bostäder från Göteborgs stad, 
Stockholm stad och Botkyrka kommun. 

 
Bostad med särskild service (BmSS) för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad. 
 
Vid utformning av byggnaden är gällande lagstiftning och myndighetskrav styrande. I det fall 
olika lagstiftningar har krav för samma område men kraven skiljer sig åt ska det krav som är 
starkast eller högst användas och utgöra grund för lokalernas utformning. I samband med 
enskilda bostadsobjekt kan specifika krav ställas eller det kan finnas behov av att specificera 
vissa fakta som underlag för dimensionering av lokalerna. Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger 
vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens standard ska vara enligt gällande 
byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med hänsyn till den enskildes 
servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 1992/93:159, s. 86).  
 

 Verksamhetens bedömning 

 
Ramprogram vänder sig till alla inblandade i förstudie, projektering och byggande av bostad 
med särskild service (BmSS) i egenproduktion. Dokumentet är utformat för att underlätta 
arbetet med ny- och ombyggnation i projekterings- och produktionsskede. 
 
Tar man Göteborgs stads ramprogram som exempel, är det framtaget i samverkan mellan 
boendeplanering funktionshinder, lokalförvaltningen, fastighetskontoret och 
lokalsekretariatet. Inom Göteborgs stad fanns vid framtagande av ramprogram tio stadsdelar 
samt fackförvaltningar vilket försvårade samordningen av arbetet i framtagande av vägledning 
vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler. Liknande kommunal struktur med flera 
förvaltningar finns i Stockholms stad och Botkyrka. Ramprogrammen i dessa kommuner är 
fattade av övergripande politisk instans, då det avser förvaltningsövergripande arbete. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens 
behov. 



20 Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun - KS2020/1097-3 Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun : Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun

 
 
 

 
 

3(4) 

 
60-tal av Sveriges 290 kommuner har endast en förvaltning och Kungälvs kommun är en av 
dessa. Detta innebär att sektorerna som ansvarar för samhällsbyggnad och 
funktionshinderfrågor ingår i en och samma förvaltning. Utifrån detta har Kungälvs 
kommuns förvaltning tagit fram en funktionsbeskrivning för gruppbostäder, bostäder med 
särskild service. Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit fram kommer 
finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
 
Denna funktionsbeskrivning anger vilka egenskaper Kungälvs kommun vill att kommunens 
framtida bostäder med särskild service ska ha för att lokalerna ska vara långsiktigt funktionella 
och hållbara. Funktionsbeskrivningen är tänkt att användas vid upphandling, inhyrning eller 
byggnation av bostäder med särskild service och är framförallt skriven utifrån att läsaren är 
fastighetsägare/byggherre, arkitekt eller annan teknisk konsult. Syftet är att oavsett i vems regi 
byggnationen är, så ska alla utgå från samma förutsättningar och krav. 
 
Funktionsbeskrivningen är skriven utifrån kommunens krav och behov relaterade till 
byggnadsverket. Funktionsbeskrivningen ersätter inte de grundläggande krav som nationell 
lagstiftning, förordningar, föreskrifter och branschregler ställer inom respektive område, utan 
är ett komplement. I vissa fall kan funktionsbeskrivningen ange en högre eller starkare nivå än 
vad lagstiftningen anger som standard.  Funktionsbeskrivningen är även syftad till att med 
tiden, och i samband med specifika projekt, utvecklas utifrån att nya kunskaper erhållits och 
nya beslut tagits. 
 
Vidare finns den så kallade Lokalförsörjningsplanen för Kungälvs kommuns lokalförsörjning 
2021 2024, med utblick mot 2028. Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är 
fastställt av Kungälvs kommuns kommunstyrelse. Lokalförsörjningsplanen presenterar 
planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt Samhälle och 
utveckling och är en sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov och 
baseras bland annat på kommunens politiska mål.  

 
Verksamheten bedömer att motionen ska anses besvarad, och att ramprogram för LSS inte 
behöver tas fram då det finns en framtagen funktionsbeskrivning för gruppbostäder, BmSS.  

 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 
berörs av ärendet.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 Följande mål i Agenda 2030 berörs av ärendet:  

 Mål 3 - att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar.  

 Mål 11 - att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara. 

 
 
 
 



20 Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun - KS2020/1097-3 Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun : Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun

 
 
 

 
 

4(4) 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Plan för funktionshinderpolitiska arbetet där syftet är att skapa förutsättningar för delaktighet, 
tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälvs kommun och att tydliggöra 
funktionshinderaspekten i all kommunal planering. 
 
Vidare är ärendet kopplat till Lokalförsörjningsplanen som är fastställd av kommunstyrelsen 
inom ramen för budgeten. Här redovisas behov och kommande arbete avseende bland annat 
boenden med särskild service.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Personer med funktionsnedsättning/funktionshinder ska kunna bo så likt andra människor 
som möjligt. Detta är viktigt för att personer med psykiska eller fysiska svårigheter i sin 
livsföring ska känna delaktighet och inkludering i samhällets gemenskap på samma sätt som 
andra. Kommuner har skyldighet och ansvar att inrätta bostäder med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning/funktionshinder, och det är därför viktigt att detta 
återspeglas i kommunens planerings, - och styrdokument. Bedömningen är dock att detta idag 
uppfylls med redan existerande funktionsbeskrivning och Lokalförsörjningsplan. 
 
 

Ekonomisk bedömning 

Ett ramprogram är i sig inte mer kostnadsdrivande än en funktionsbeskrivning av ett LSS 
boende. Både ramprogram och funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och 
innehåll och är vägledande vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån 
målgruppen och verksamhetens behov.  
 
 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
 
 

 
Lena Arnfelt Haleh Lindqvist 
sektorchef kommundirektör 
 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
/sektorchef ToS 

 

För kännedom till:  
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Sammanträdesdatum  2020-06-25 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 95/2020 

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i 
Kungälvs kommun (Dnr KS2020/1097) 

 
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion om ramprogram för LSS-bostäder i 
Kungälvs kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
 

Beslut 

  Motionen remitteras till beredningen för trygghet och stöd.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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    2020-06-17 
  
        
 
 
Motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun: 
 
Framtagande av LSS-bostäder i Kungälvs kommun har länge varit underdimensionerat och 
lågt prioriterat. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en 
rättighetslag som kompletterar socialtjänstlagen, och som garanterar att personer som 
tillhör LSS-målgruppen och har behov av LSS-insatser ska få dessa verkställda inom 3 
månader. Bland dessa insatser ingår boende med särskilt stöd och service för vuxna (BmSS). 
 
Enligt de senaste rapporterna som skickats till IVO, inspektionen för vård och omsorg har 
Kungälvs kommun just nu ett flertal personer som fått positiva beslut om boende, med 
särskilt stöd och service enligt LSS, där kommunen inte har kunnat erbjuda en bostad. Några 
har väntat över ett år på att få en bostad. Hittills har Kungälvs kommun betalat 2 miljoner i 
vite för att de inte kunnat tillhandahålla dessa LSS-bostäder inom rimlig tid. 
 
Många kommuner i Sverige har tagit fram ramprogram för LSS-bostäder, så kallat Boende 
med särskilt stöd och service (BmSS) , goda exempel finns exempelvis i Botkyrka, 
https://www.botkyrka.se/download/18.1f8ca734160d9fa5a9c49754/1516802244573/Riktli
njer%20f%C3%B6r%20lokalfunktionsprogram%20f%C3%B6r%20s%C3%A4rskilda%20boende
n%20m%20m.pdf       
Stockholm, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1821755   
Göteborg,  https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a259adb-c89d-40ec-91a9-
0a901da5e02d/Ramprogram+BmSS+Egenproduktion+utg%C3%A5va+180504.pdf?MOD=AJP
ERES 
 
I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur LSS-bostäder 
ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet: 
 

- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder. 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 

representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
 
Utvecklingspartiet/Laila Persson         
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BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 34/2021 

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097) 

En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har 
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 juni. I motionen föreslås följande; 
 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd 
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för 
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även 
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028. 
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns 
kommunstyrelse.  
 
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens 
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med 
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 
1992/93:159, s. 86).  
 
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med 
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit 
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020 
Bilaga motion ramprogram LSS 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
/sektorchef ToS 

För kännedom till: 
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BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 
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Anteckning till protokollet, Svar på motion om ramprogram för LSS‐bostäder i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2020/1097) 

Beredningen för Trygghet och stöd arbetar i dagsläget med Framtidens LSS‐boende  

 

Britta Malmberg Ohlsson (M)    Ewa Wahlin (UP) 

Ordförande        Vice ordförande  

 

Beredningen för trygghet och stöd         
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BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 
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 § 34/2021 

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097) 

En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har 
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 juni. I motionen föreslås följande; 
 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.  
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som 
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag. 
 
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd 
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för 
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även 
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028. 
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns 
kommunstyrelse.  
 
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens 
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med 
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 
1992/93:159, s. 86).  
 
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med 
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit 
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer. 
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid 
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020 
Bilaga motion ramprogram LSS 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
/sektorchef ToS 

För kännedom till: 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 62/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
Bilaga Brev arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser - 
Kommunstyrelsen  
Yrkanden  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden 
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad 
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från 
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid 
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över 
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget 
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, 
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En 
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell 
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.  

 
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden 
för beredning.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att 
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till 
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och 
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i 
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde 
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens 
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför 
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa 
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en 
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.” 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 76/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består 
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag AN § 17/2021 
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och 
bolagens styrelser 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version 
 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i 
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan. 
 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt 
pt. 1–6 nedan. 
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på 
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.  

2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning 
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad 
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid 
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente 
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18.  

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.  
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%. 
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente 

och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
__________ 
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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95% av riksdagsmännens arvode = 64 980 (2019-11-01) Kostnadsberäkning
(Riksdagsmännens arvode 68 400)

Antal Uppdrag Månads Förutsättningar Samman trädesersAntal Samman- Årsarvode Summa Förhöjd Tot
arvode KR timmar trädesers tot sammanträdeserssamtrers

Kommunfullmäktige 64980 182 227
1 Kommunordförande  Inkl 

Demokratiberedningen
60% 38988 Erhåller inte ersättning 

för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej 467856 467856

1 Vice kommunordförande 
Inkl 
Demokratiberedningen

40% 25992 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej 311904 311904

1 Ordförande i 
Ekonomiberedningen

40,00% 25992 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Ja 0 311904 311904 0

1 Ordförande i Samhälle o 
utvecklingsberedningen

15,00% 9747  Ja 50 9097 116964 126061 9097

1 Ordförande i Bildning- o 
Lärande beredningen

15,00% 9747  Ja 50 9097 116964 126061 9097

1 Ordförande i Trygghet- o 
stödberedningen

15,00% 9747  Ja 50 9097 116964 126061 9097

1 Ordförande i Kultur o 
fritidsberedning

15,00% 9747 Ja 50 9097 116964 126061 9097

1 V Ordförande i 
Ekonomiberedningen

10,00% 6498  Ja 50 9097 77976 87073 9097

1 V Ordförande i Samhälle 
o utvecklingsberedningen

10,00% 6498  Ja 50 9097 77976 87073 9097

1 V Ordförande i Bildning 
o Lärande beredningen

10,00% 6498  Ja 50 9097 77976 87073 9097

1 V Ordförande i Trygghet 
o stödberedningen

10,00% 6498  Ja 50 9097 77976 87073 9097
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1 V Ordförande i Kultur o 
Fritidsberedningen

10,00% 6498 Ja 50 9097 77976 87073 9097

Ordförande i tillfällig 
beredning

 Förhöjd 
sammaträdesers 25%

Ja 50 11372

Tillfälliga beredningar Ja 200 36389

83 KF-ledamot + ersättare  Ja 100 18194 1510135 1510135

55 Beredningsledamot 1% 650 Ja 50 9097 7798 16895 500346

Kommunstyrelsen

1 KS ordförande 100% 64980 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej  779760 779760

1 Oppositionsråd 70% 45486 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej  545832 545832  

1 Oppositionsråd 30% 19494 233928 233928   

1 KS 1:e v ordförande 100% 64980 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej  779760 779760

4 Utskottsordförande 60% 38988 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinkomst.

Nej 467856 1871424

4 V Utskottsordförande 40,00% 25992 Erhåller inte ersättning 
för förlorad 
arbetsinomst. 

Nej   311904 1247616   

17 KS-ledamot + ersättare Ja 140 25472 433027 433027

17 Utskott Ja 80 14556 247444  247444
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Social 

myndighetsnämnd

Arvode o 

sammanträdesers. 

utges ej om arvode >= 

40% utgår för annat 

uppdrag

  

1 Ordförande 10,00% 6498  Ja 160 29111 77976 107087 29111

3 Beredskapsersättning 5,00% 3249 Ingen ersättning vid 
utryckning

 38988 116964

2 1:e, 2:e vice ordf 6,00% 3899  Ja 160 29111 46786 151793 58222

5 Ledamot + ersättare  Ja 160 29111 145555 145555

Miljö o 

Byggnadsnämnden

1 Ordförande 10,00% 6498  Ja 70 12736 77976 90712 12736

1 1:e V ordförande 7,50% 4874  Ja 70 12736 58482 71218 12736

1 2:e V ordförande 6,00% 3899  Ja 70 0 46786 46786 0

8 Ledamot + ersättare  Ja 70 12736 101889 101889

Arvodesnämnden

Ordförande 4,88% 3 171 Ja 38052

V Ordförande 2,44% 1586 Ja 19026

Överförmyndarnämnd

1 Ordförande 1,25% 812  Ja 30 5458 9747 15205 5458
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1 V ordförande 0,65% 422  Ja 30 5458 5068 10527 5458

4 Ledamot + ersättare  Ja 30 5458 21833 21833

Valnämnd

1 Ordförande 3,50% 2274 Fast arvode avser valår 
(EU, Riks- kommunal- 
landstingsval) Förhöjd 
sammaträdesersättning 
25% avser år utan val

Ja 45 8187 27292 35479 8187

1 V ordförande  Ja 20 3639 3639 3639

12 Ledamot + ersättare  Ja 20 3639 43667 43667

Kommunrevision

1 Ordförande 7% 4549 Ja 54583 54583

1 V ordförande 7% 4549 Ja 54583 54583

4 Ledamot 6% 3899 Ja 46786 187142

18 Ungdomsfullmäktige Led + ers Ja

5 Folkhälsoråd Ja 20 3639 18194 18194

5 Pensionärsråd Ja 20 3639 18194 18194

5 Handikappråd Ja 20 3639 18194 18194

5 Idrottsråd Ja 20 3639 18194 18194

Rådet för kulturfrågor Ja

2 Begravningsförrättare Fast beklädnadsbidrag 1200 kr per årJA 10timmar 100 18194 18194 36389
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Valberedning

1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare

294
2185   11094490 3330485

Förlorad arbetsinkomst 389,88 389,88
2200 7241424 Före justeringar

Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning i annat uppdrag
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95% av riksdagsmännens arvode = 66405 (2021-01-01) Kostnadsberäkning (Riksdagsmännens arvode 69 900  - 2021, 95% = 66405

(Riksdagsmännens arvode 69900)
Antal Uppdrag Månads 2021 FörutsättningarSamman trädesersAntal Samman- Årsarvode Summa Förhöjd Tot

arvode KR timmar trädesers tot sammanträdeserssamtrers
Kommu

nfullmäk

tige

66405 186 232

1 Kommun
ordförand
e  Inkl 
Demokrat
iberednin
gen

60% 39843 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej 478116 478116

1 Vice 
kommun
ordförand
e Inkl 
Demokrat
iberednin
gen

40% 26562 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej 318744 318744

1 Ordföran
de i 
Ekonomi
berednin
gen

40,00% 26562 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Ja 0 318744 318744 0

1 Ordföran
de i 
Samhälle 
o 
utvecklin
gsberedni
ngen

15,00% 9961  Ja 50 9297 119529 128826 9297
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1 Ordföran
de i 
Bildning- 
o 
Lärande 
berednin
gen

15,00% 9961  Ja 50 9297 119529 128826 9297

1 Ordföran
de i 
Trygghet- 
o 
stödbered
ningen

15,00% 9961  Ja 50 9297 119529 128826 9297

1 Ordföran
de i 
Kultur o 
fritidsber
edning

15,00% 9961 Ja 50 9297 119529 128826 9297

1 V 
Ordföran
de i 
Ekonomi
berednin
gen

10,00% 6641  Ja 50 9297 79686 88983 9297

1 V 
Ordföran
de i 
Samhälle 
o 
utvecklin
gsberedni
ngen

10,00% 6641  Ja 50 9297 79686 88983 9297
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1 V 
Ordföran
de i 
Bildning 
o 
Lärande 
berednin
gen

10,00% 6641  Ja 50 9297 79686 88983 9297

1 V 
Ordföran
de i 
Trygghet 
o 
stödbered
ningen

10,00% 6641  Ja 50 9297 79686 88983 9297

1 V 
Ordföran
de i 
Kultur o 
Fritidsber
edningen

10,00% 6641 Ja 50 9297 79686 88983 9297

Ordföran
de i 
tillfällig 
berednin
g

 Förhöjd 
sammaträ
desers 
25%

Ja 50 11621

Tillfälliga 
berednin
gar

Ja 200 37187

83 KF-
ledamot 
+ 
ersättare

 Ja 100 18593 1543252 1543252

55 Berednin
gsledamo
t

1% 664 Ja 50 9297 7969 17265 511319
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Kommu

nstyrelse

n

1 KS 
ordförand
e

100% 66405 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej  796860 796860

1 Oppositio
nsråd

70% 46484 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej  557802 557802  

1 Oppositio
nsråd

30% 19922 239058 239058   

1 KS 1:e v 
ordförand
e

100% 66405 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej  796860 796860

4 Utskottso
rdförande

60% 39843 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsink
omst.

Nej 478116 1912464
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4 V 
Utskottso
rdförande

40,00% 26562 Erhåller 
inte 
ersättning 
för 
förlorad 
arbetsino
mst. 

Nej   318744 1274976   

17 KS-
ledamot 
+ 
ersättare

Ja 140 26031 442523 442523

17 Utskott Ja 80 14875 252870  252870
Social 

myndigh

etsnämn

d

Arvode o 

sammant

rädesers. 

utges ej 

om 

arvode 

>= 40% 

utgår för 

annat 

uppdrag

  

1 Ordföran
de

10,00% 6641  Ja 160 29749 79686 109435 29749

3 Beredska
psersättni
ng

5,00% 3320 Ingen 
ersättning 
vid 
utrycknin
g

 39843 119529

2 1:e, 2:e 
vice ordf

6,00% 3984  Ja 160 29749 47812 155122 59499

5 Ledamot 
+ 
ersättare

 Ja 160 29749 148747 148747
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Miljö o 

Byggnad

snämnde

n

1 Ordföran
de

10,00% 6641  Ja 70 13015 79686 92701 13015

1 1:e V ordförande7,50% 4980  Ja 70 13015 59765 72780 13015
1 2:e V ordförande6,00% 3984  Ja 70 0 47812 47812 0
8 Ledamot + ersättare Ja 70 13015 104123 104123

Arvodesnämnden

Ordföran
de 

4,88% 3 241 Ja 38887

V 
Ordföran
de

2,44% 1620 Ja 19443

Överförmyndarnämnd

1 Ordförande 1,25% 830  Ja 30 5578 9961 15539 5578
1 V ordförande 0,65% 432  Ja 30 5578 5180 10758 5578
4 Ledamot + ersättare Ja 30 5578 22312 22312

Valnämnd

1 Ordförande 3,50% 2324 Fast 
arvode 
avser 
valår 
(EU, 
Riks- 
kommuna
l- 
landsting
sval) 
Förhöjd 
sammaträ
desersätt
ning 25% 
avser år 
utan val

Ja 45 8367 27890 36257 8367
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1 V ordförande Ja 20 3719 3719 3719
12 Ledamot + ersättare Ja 20 3719 44624 44624

Kommunrevision

1 Ordförande 7% 4648 Ja 55780 55780
1 V ordförande 7% 4648 Ja 55780 55780
4 Ledamot 6% 3984 Ja 47812 191246

18 Ungdomsfullmäktige Led + ers Ja
5 Folkhälsoråd Ja 20 3719 18593 18593
5 Pensionärsråd Ja 20 3719 18593 18593
5 Handikappråd Ja 20 3719 18593 18593
5 Idrottsråd Ja 20 3719 18593 18593

Rådet för kulturfrågor Ja
2 Begravningsförrättare Fast beklädnadsbidrag 1200 kr per årJA 10timmar 100 18593 18593 37187

Valberedning

1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare

294
2185   11337790 3403522

Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning i annat uppdrag
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95% av riksdagsmännens arvode = 66 405 (2021-01-01) Kostnadsberäkning
(Riksdagsmännens arvode 2021 - 69 900)

Antal Uppdrag Fast 

månads

2021 Samman 

trädesers

Antal Sammantr

ädesers

Årsarvode Summa 

arvode Kr timmar Kr tot

Kungälvs energi 66405 186
1 Ordförande Kungälvs 

energi 
12% 7968,6 Ja 50 9297 95623 104920

1 Vice ordförande 
Kungälvs energi 

6% 3984,3 Ja 50 9297 47812 57108

5 Ledamot Kungälvs 
energi 

3,00% 1992,15 Ja 50 46484 119529 166013

Bokab 

1 Ordförande Bokab 12,00% 7969 Ja 50 9297 95623 104920
1 Vice ordförande Bokab 6,00% 3984 Ja 50 9297 47812 57108

3 Ledamot Bokab 3,00% 1992 Ja 50 27890 71717 99608

Stiftelsen 

Kungälvsbostäder 

1 Ordförande 
Kungälvsbostäder 

12% 7969 Ja 50 9297 95623 104920

1 Vice ordförande 
Kungälvsbostäder 

6% 3984 Ja 50 9297 47812 57108

5 Ledamot 
Kungälvsbostäder 

3% 1992 Ja 50 46484 119529 166013

176637 741080
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-08 
Sida  1 (2) 
 

ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 28/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 

Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag 
på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut. 
Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog. 
 
Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas 
ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag 
enligt nedan beslut. 

Yrkande  

Göran Oscarsson (L): 
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.  
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 

2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 

utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, 
KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB 
Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel 
och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar 
inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller 
förändringen. 

7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta 
Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-08 
Sida  2 (2) 
 

ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.  
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 

2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 

utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, 
KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB 
Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel 
och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar 
inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller 
förändringen. 

7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 

 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(11)  

Handläggarens namn 
Karolina Tolic 

2021-06-09 

 
 
 
 

Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr AN2021/0004-2) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av 
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  

 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
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Juridisk bedömning  

Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald: 
 
1 §   Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.  
 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller 
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.  
 
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna 
för förtroendevald.  
 
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och 
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.  
 
 

Bakgrund 

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består 
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det 
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som 
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.  
 
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna 
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för 
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras. 
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden. 

 
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med 
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs 
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda 
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden. 

 
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 % 
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.  
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500 
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.  
 
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs 
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation. 
 
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska 
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad 
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. 
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25 
prisbasbelopp. 
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden 
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får. 

 
 

Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder 
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av 
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns 
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar, 
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras 
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice 
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två 
studiedagar.  
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80 
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor): 
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp 
- Vice ordförande 40 procent 
- Ledamot 25 procent 
- Suppleant 10 procent 
 
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes 
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.  

 
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna 
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med 
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. 

 
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens 
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för. 
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på 
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin 
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte 
ändras eller till och med sänks.  

 
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår 
därmed i:  
 
BOKAB 
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor 
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor 
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor 
 
 
Kungälv Energi 
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor  
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300 
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650 

 
Stiftelsen Kungälvsbostäder 
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb  = 85 140 kronor  
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor  
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor  

 
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala 
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen 
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns 
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 
95% av riksdagsledamöternas arvoden. 

 
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern, 
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en 
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag 
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr 
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med 
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument 
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process 
då det är en Stiftelse.  
 
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom 
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens 
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av 
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de 
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.  
 
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa 
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att 
komma vidare i ärendet. 
 
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om 
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle 
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i 
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde 
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev. 
 
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om 
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen 

 
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att 
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt 
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.  
 
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde 
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i 
bolag och stiftelser. 
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna 
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och 
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.  
 

Verksamhetens bedömning 

Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en 
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar 
kring arvodesfrågan.  
 
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun, 
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i 
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.  
Exempelvis: 
 

Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode 

Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode 

Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode 

Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode 

Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode 

Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode  

 
 
Sammanställning av omvärldsbevakning: 
  

ordförande vice 
ordförande 

Ledamot Ersättare  

Alingsås 
bostadsbolag 

7,50% 5,25% 1% 0,50% kommunens 

arvodesreglemente 

Alingsås 
Energibolag 

7,50% 5,25% 1% 0,50% kommunens 

arvodesreglemente 

Falu energi, vatten, 
elnät m.m. 

25% 10% 5% 0% -  

Eskilstuna 
Kommunföretag 
AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Destination 
Eskilstuna AB  

10% 3,30% - - 

eget dokument  
Eskilstuna Energi 
och Miljö AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Eskilstuna 
Kommunfastigheter 
AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB  

30% 10% - - 

eget dokument  
Kumla Bostäder AB 30% 12% 2,50% - kommunens 

arvodesreglemente 

Kumla fastigheter 
AB 

30% 12% 2,50% - kommunens 

arvodesreglemente 
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Skellefteå stadshus 
AB 

9% 2% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteåbostäder 
AB 

13% 2,50% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteåkraft AB 60% 10% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteå 
industrihus AB 

13% 2,50% - - kommunens 

arvodesreglemente 

AB Borlänge 
Energi 

20% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

AB Borlänge 
Energi ElnätAB 

5% 2% 
2% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Fastighets AB 
Hushagen Borlänge 

20% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Maserhallen AB 
Borlänge 

15% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

AB Stora 
Tunabyggen 
Borlänge 

20% 5% 

5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Götene Vatten & 
Värme AB 

12% 6% - - kommunens 

arvodesreglemente 

AB Götenebostäder 6% 3% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Morastrand AB 20% 5% 5% 2:e 
vice 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Moravatten AB 20% 5% 5% 2:e 
vice 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Tjörns Bostads AB 12% 3% 2% - - 

Tjörns Måltids AB 4% 2% - - - 

Tjörns hamnar AB 9% 3% 2% - - 

 
 
 
Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå 
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i 
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa 
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså 
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.   
 
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen 
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera 
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade 
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna 
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.    
 
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009, 
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller 
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser 
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.  
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Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i 
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny 
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat 
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. 
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland 
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som 
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de 
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens 
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och 
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på 
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas 
arvoden.   
 
 
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:  

 
 

Kungälvs energi 
 
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
Likt beredningsledare idag. 
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr 

 
 
 

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver 
det. 
 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 32 386 

 
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: - 7 713 
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BOKAB 
 
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 20 561 
 
 
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 34 186 
 
 
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA 
Skillnad i fast arvodering: + 1 156 

 
 
 

Stiftelsen Kungälvsbostäder  
 
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
Likt beredningsledare idag. 
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529) 
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 34 389 
 
 
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver 
det. 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 37 116 
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Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: - 7 713 
 
 
 
Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden 
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram. 
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena 
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens 
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut 
på bolagens årsstämmor.  

 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av 
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs 
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill 
vara aktiv i.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas: 
 

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer. 
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer. 
 

En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de 
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.   
 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de 
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna 
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott, 
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat. 

 
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09. 
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02. 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument, 
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas 
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta 
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där 
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive 
reglemente före anvisningarna. 
 
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge 
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert 
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens 
personal och förtroendevalda. 

 
Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i 
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt 
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning. 
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.  

 

Ekonomisk bedömning 

I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av 
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken 
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.  

 
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna 
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat. 
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.  

 
 
 

    

Fasta 
årsarvoden 
idag  

Förslag på ny ersättning 
(totalt fast månadsarvode 
samt 
sammanträdesersättning 
(10 sammanträden á 3h)     

Kungälvs energi            

            

1 ordförande         94 600                 125 107      

1 vice ordförande          47 300                   85 264     
5 ledamöter        118 250                 126 170    Skillnad 

  Summa kr:      260 150                 336 541    + 76 391 kr 

            

Bokab            

1 ordförande         59 125                   85 264      

1 vice ordförande         29 563                   69 327      
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3 ledamöter         44 340                   75 702   Skillnad 

  Summa kr:      133 028                 230 293    + 97 265 kr 

            

Stiftelsen 
Kungälvsbostäder           

1 ordförande         85 140                 125 107      

1 vice         42 570                   85 264      

5 ledamöter       118 250                 126 170   Skillnad 

  Summa kr:      245 960                 336 541      + 90 581 kr 

            

            
 
 

Förslag till beslut 

Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut. 
 

 
 
Haleh Lindqvist  Erik Lindskog  
kommundirektör  administrativ chef  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden  
 
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling 
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om 
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.  
 
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har 
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller 
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett 
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj 
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för 
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.  
 
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I 
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för 
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och  
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är 
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en 
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och 
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.   
 
Lagbestämmelser  

• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4 
kap. 12–18 §§.  

• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan 
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna 

 
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument  

• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten  

• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare  

• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

• Tillämpningsanvisning OPF-KL  

• Regler för attest i Kungälvs kommun 
 
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och 
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag 
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden. 
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en 
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder 
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en 
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern? 
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och 
beredning i ärendet av arvodesnämnden.  
 

Med vänlig hälsning Miguel Odhner 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-15 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 62/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
Bilaga Brev arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser - 
Kommunstyrelsen  
Yrkanden  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-15 
Sida  2 (2) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden 
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad 
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från 
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid 
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över 
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget 
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, 
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En 
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell 
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.  

 
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden 
för beredning.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att 
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till 
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och 
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i 
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde 
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens 
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför 
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa 
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en 
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.” 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-31 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 76/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består 
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag AN § 17/2021 
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och 
bolagens styrelser 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version 
 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i 
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan. 
 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt 
pt. 1–6 nedan. 
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på 
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.  

2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning 
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad 
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid 
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente 
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18.  

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.  
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%. 
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente 

och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
__________ 
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Till Arvodesnämnd 2021-03-08 

 
 
 

 
 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

Mobil 070-3520101   

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM 

Till Arvodesnämnden  
 
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR 
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på 
frågan.   
  
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de 
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från 
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan 
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det 
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.  
 
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till 
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till 
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till 
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på 
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.   
 
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft 
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.  
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i 
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start 
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden. 
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i 
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna, 
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.   
 
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte 
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och 
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag 
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett 
möte med kommunstyrelsens presidium.   
 
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med 
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå 
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens 
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med 
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider 
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är 
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!  
 
Vänligen! 
 
Kommunstyrelsens presidium 
 
Miguel Odhner (s)  Anders Holmensköld (m)  Elisabeth Matsson (l) 
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Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>  
Skickat: den 3 mars 2021 15:54 
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se> 
Ämne: Arvodena för bolagen 
Hej Haleh! 
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks. 
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du 
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte 
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks. 
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad 
Arvodesnämndens ordförande 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-08 
Sida  1 (2) 
 

ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 28/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 

Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag 
på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut. 
Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog. 
 
Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas 
ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag 
enligt nedan beslut. 

Yrkande  

Göran Oscarsson (L): 
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.  
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 

2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 

utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, 
KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB 
Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel 
och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar 
inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller 
förändringen. 

7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta 
Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.  
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i 
likhet med övriga arvoden i kommunen. 

2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - 
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18. 

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 

utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder 
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala 
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, 
KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. För AB 
Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida medel 
och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar 
inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode 
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i samband med förvärvet eller 
förändringen. 

7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 

 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Till Arvodesnämnden  2020-06-02 

 
 
 

 
 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden  
 
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling 
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om 
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.  
 
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har 
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller 
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett 
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj 
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för 
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.  
 
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I 
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för 
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och  
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är 
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en 
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och 
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.   
 
Lagbestämmelser  

• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4 
kap. 12–18 §§.  

• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan 
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna 

 
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument  

• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten  

• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare  

• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

• Tillämpningsanvisning OPF-KL  

• Regler för attest i Kungälvs kommun 
 
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och 
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag 
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden. 
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en 
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder 
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en 
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern? 
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och 
beredning i ärendet av arvodesnämnden.  
 

Med vänlig hälsning Miguel Odhner 
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Karolina Tolic 
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Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr AN2021/0004-2) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av 
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  

 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
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Juridisk bedömning  

Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald: 
 
1 §   Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.  
 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller 
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.  
 
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna 
för förtroendevald.  
 
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och 
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.  
 
 

Bakgrund 

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består 
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det 
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som 
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.  
 
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna 
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för 
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras. 
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden. 

 
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med 
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs 
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda 
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden. 

 
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 % 
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.  
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500 
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.  
 
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs 
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation. 
 
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska 
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad 
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. 
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25 
prisbasbelopp. 
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden 
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får. 

 
 

Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder 
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av 
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns 
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar, 
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras 
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice 
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två 
studiedagar.  
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80 
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor): 
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp 
- Vice ordförande 40 procent 
- Ledamot 25 procent 
- Suppleant 10 procent 
 
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes 
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.  

 
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna 
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med 
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. 

 
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens 
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för. 
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på 
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin 
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte 
ändras eller till och med sänks.  

 
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår 
därmed i:  
 
BOKAB 
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor 
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor 
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor 
 
 
Kungälv Energi 
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor  
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300 
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650 

 
Stiftelsen Kungälvsbostäder 
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb  = 85 140 kronor  
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor  
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor  

 
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala 
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen 
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns 
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 
95% av riksdagsledamöternas arvoden. 

 
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern, 
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en 
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag 
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr 
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med 
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument 
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process 
då det är en Stiftelse.  
 
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom 
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens 
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av 
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de 
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.  
 
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa 
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att 
komma vidare i ärendet. 
 
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om 
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle 
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i 
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde 
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev. 
 
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om 
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen 

 
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att 
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt 
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.  
 
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde 
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i 
bolag och stiftelser. 
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna 
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och 
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.  
 

Verksamhetens bedömning 

Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en 
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar 
kring arvodesfrågan.  
 
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun, 
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i 
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.  
Exempelvis: 
 

Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode 

Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode 

Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode 

Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode 

Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode 

Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode  

 
 
Sammanställning av omvärldsbevakning: 
  

ordförande vice 
ordförande 

Ledamot Ersättare  

Alingsås 
bostadsbolag 

7,50% 5,25% 1% 0,50% kommunens 

arvodesreglemente 

Alingsås 
Energibolag 

7,50% 5,25% 1% 0,50% kommunens 

arvodesreglemente 

Falu energi, vatten, 
elnät m.m. 

25% 10% 5% 0% -  

Eskilstuna 
Kommunföretag 
AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Destination 
Eskilstuna AB  

10% 3,30% - - 

eget dokument  
Eskilstuna Energi 
och Miljö AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Eskilstuna 
Kommunfastigheter 
AB  

50% 16,70% - - 

eget dokument  
Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB  

30% 10% - - 

eget dokument  
Kumla Bostäder AB 30% 12% 2,50% - kommunens 

arvodesreglemente 

Kumla fastigheter 
AB 

30% 12% 2,50% - kommunens 

arvodesreglemente 
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Skellefteå stadshus 
AB 

9% 2% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteåbostäder 
AB 

13% 2,50% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteåkraft AB 60% 10% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Skellefteå 
industrihus AB 

13% 2,50% - - kommunens 

arvodesreglemente 

AB Borlänge 
Energi 

20% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

AB Borlänge 
Energi ElnätAB 

5% 2% 
2% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Fastighets AB 
Hushagen Borlänge 

20% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Maserhallen AB 
Borlänge 

15% 5% 
5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

AB Stora 
Tunabyggen 
Borlänge 

20% 5% 

5% 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Götene Vatten & 
Värme AB 

12% 6% - - kommunens 

arvodesreglemente 

AB Götenebostäder 6% 3% - - kommunens 

arvodesreglemente 

Morastrand AB 20% 5% 5% 2:e 
vice 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Moravatten AB 20% 5% 5% 2:e 
vice 

- kommunens 

arvodesreglemente 

Tjörns Bostads AB 12% 3% 2% - - 

Tjörns Måltids AB 4% 2% - - - 

Tjörns hamnar AB 9% 3% 2% - - 

 
 
 
Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå 
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i 
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa 
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså 
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.   
 
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen 
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera 
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade 
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna 
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.    
 
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009, 
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller 
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser 
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.  
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Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i 
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny 
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat 
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. 
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland 
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som 
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de 
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens 
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och 
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på 
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas 
arvoden.   
 
 
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:  

 
 

Kungälvs energi 
 
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
Likt beredningsledare idag. 
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr 

 
 
 

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver 
det. 
 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 32 386 

 
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: - 7 713 
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BOKAB 
 
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 20 561 
 
 
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 34 186 
 
 
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA 
Skillnad i fast arvodering: + 1 156 

 
 
 

Stiftelsen Kungälvsbostäder  
 
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag: 
Likt beredningsledare idag. 
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529) 
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 34 389 
 
 
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver 
det. 
Nytt förslag: 
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686) 
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: + 37 116 



21 Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - AN2021/0006-3 Protokollsutdrag - Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - Arvodesnämnden : Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser

 
 
 

 
 

9(11) 

 
 
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det. 
Nytt förslag:  
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937) 
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde) 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning 
- JA 
Skillnad i fast arvodering: - 7 713 
 
 
 
Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden 
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram. 
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena 
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens 
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut 
på bolagens årsstämmor.  

 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av 
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs 
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill 
vara aktiv i.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas: 
 

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer. 
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer. 
 

En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de 
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.   
 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de 
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna 
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott, 
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat. 

 
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09. 
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02. 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument, 
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas 
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta 
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där 
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive 
reglemente före anvisningarna. 
 
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge 
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert 
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens 
personal och förtroendevalda. 

 
Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i 
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt 
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning. 
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.  

 

Ekonomisk bedömning 

I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av 
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken 
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.  

 
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna 
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat. 
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.  

 
 
 

    

Fasta 
årsarvoden 
idag  

Förslag på ny ersättning 
(totalt fast månadsarvode 
samt 
sammanträdesersättning 
(10 sammanträden á 3h)     

Kungälvs energi            

            

1 ordförande         94 600                 125 107      

1 vice ordförande          47 300                   85 264     
5 ledamöter        118 250                 126 170    Skillnad 

  Summa kr:      260 150                 336 541    + 76 391 kr 

            

Bokab            

1 ordförande         59 125                   85 264      

1 vice ordförande         29 563                   69 327      
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3 ledamöter         44 340                   75 702   Skillnad 

  Summa kr:      133 028                 230 293    + 97 265 kr 

            

Stiftelsen 
Kungälvsbostäder           

1 ordförande         85 140                 125 107      

1 vice         42 570                   85 264      

5 ledamöter       118 250                 126 170   Skillnad 

  Summa kr:      245 960                 336 541      + 90 581 kr 

            

            
 
 

Förslag till beslut 

Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut. 
 

 
 
Haleh Lindqvist  Erik Lindskog  
kommundirektör  administrativ chef  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Till Arvodesnämnd 2021-03-08 

 
 
 

 
 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

Mobil 070-3520101   

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM 

Till Arvodesnämnden  
 
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR 
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på 
frågan.   
  
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de 
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från 
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan 
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det 
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.  
 
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till 
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till 
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till 
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på 
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.   
 
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft 
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.  
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i 
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start 
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden. 
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i 
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna, 
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.   
 
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte 
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och 
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag 
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett 
möte med kommunstyrelsens presidium.   
 
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med 
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå 
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens 
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med 
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider 
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är 
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!  
 
Vänligen! 
 
Kommunstyrelsens presidium 
 
Miguel Odhner (s)  Anders Holmensköld (m)  Elisabeth Matsson (l) 



21 Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - AN2021/0006-3 Protokollsutdrag - Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - Arvodesnämnden : Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021

 
 

2(2) 

 
Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>  
Skickat: den 3 mars 2021 15:54 
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se> 
Ämne: Arvodena för bolagen 
Hej Haleh! 
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks. 
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du 
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte 
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks. 
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad 
Arvodesnämndens ordförande 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-31 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 76/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi, 
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och 
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur 
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, 
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består 
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.  
 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag AN § 17/2021 
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och 
bolagens styrelser 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-31 
Sida  2 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version 
 

Förslag till kommunfullmäktige  

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i 
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan. 
 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt 
pt. 1–6 nedan. 
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i 

Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på 
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.  

2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt 
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning 
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad 
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid 
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente 
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18.  

3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.  
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%. 
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente 

och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
__________ 
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 62/2021 

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
(Dnr KS2021/0513) 

 
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens 
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för 
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån 
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade 
inte förändrats sedan dess.  
 
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till 
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta 
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska 
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala 
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och 
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17 
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och 
stiftelser. 
 
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns 
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på 
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens 
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då 
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens 
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då 
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.  
 
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna 
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden 
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021 
Bilaga Brev arvodesnämnden 
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser - 
Kommunstyrelsen  
Yrkanden  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden 
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad 
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från 
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid 
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över 
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget 
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, 
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En 
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell 
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.  

 
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden 
för beredning.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut  

Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att 
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till 
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och 
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i 
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde 
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens 
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför 
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa 
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en 
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.” 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 25/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 
 
Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag 
på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut. 
Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog. 
 
Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas 
ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag 
enligt nedan beslut. 
 

 Yrkande  

Göran Oscarsson (L):  
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi, 
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga 
arvoden i kommunen. 
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning 
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - 
Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - 
Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - 
Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens 
kap 4. § 12–18. 
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 
utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %: 
Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder) 
Kungälv Energi AB (KEAB) 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab). 
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode 
till lekmannarevisorer.  
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida 
medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer. 
Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för 
verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer 
fattas i samband med förvärvet eller förändringen. 
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
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 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta 
Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå 
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan. 
 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi, 
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga 
arvoden i kommunen. 
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning 
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: - 
Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner - 
Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente - 
Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens 
kap 4. § 12–18. 
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %. 
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%. 
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%. 
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse 
utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %: 
Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder) 
Kungälv Energi AB (KEAB) 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab). 
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode 
till lekmannarevisorer.  
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida 
medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer. 
Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för 
verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer 
fattas i samband med förvärvet eller förändringen. 
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
 
 
__________ 
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 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Mats Mikulic  

2021-06-10 

 
 
 
 

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning                                             
- nu fråga juridisk bedömning efter återremiss (Dnr KS2019/0192-20) 

  

 
Bakgrund - återremiss 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-28 (§ 132/2021) att ärendet återemitteras till 
förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet utifrån ett ekonomiskt och juridiskt 
perspektiv.  
 
Med anledning av kommunstyrelsens beslut kompletteras ärendet avseende den juridiska 
bedömningen enligt nedan.  
 

Juridisk bedömning  

 
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) får kommunen själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar 
 
Av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen med 
riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen är att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Kommunen har antagit ett Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020 - 2022 
(KS2019/1645) i syfte är att redogöra för kommunens övergripande strategier, målsättningar 
och planeringsberedskap för bostadsförsörjningen.  
 
Bostadsförsörjningsplaneringen har en stark koppling till fysisk planering och beslut om 
markanvändning enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Översiktsplanen, 
detaljplaner och bygglov m.m. prövas i varje enskilt ärende enligt PBL.  
 
Enligt 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att äldre människor får 
goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service. Kommunen ska vidare inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Av bestämmelsen framgår vidare 
att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst 
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behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov 
av att bryta oönskad isolering. 
 
Förslaget till policyn Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning, som en del av kommunens 
bostadsförsörjningsplanering, bedöms vara i enlighet med gällande lagar, förordningar och 
övriga relevanta styrdokument.  
 

 
Ekonomisk bedömning  
Kommunens eget behov av bostäder för brukare som berörs av policyn presenteras i 
kommunens lokalresursplan som revideras årligen. Budget för berörda projekt som är en följd 
av behoven i lokalresursplanen redovisas i Investerings- och driftsprogrammet som antas av 
kommunfullmäktige i november varje år.  
 
Haleh Lindqvist Erik Lindskog 
kommundirektör administrativ chef 
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PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Erik Liedner  

2021-06-10 

 
 
 
 

Yttrande avseende föreläggande om överklagande av beslut om antagande 
av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077-57) 

Sammanfattning 

2021-01-28 beslöt kommunfullmäktige att anta detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. Detta 
beslut överklagades av fem klaganden. Mark- och miljödomstolen har därefter inkommit med 
ett föreläggande om yttrande över överklagandena.  
 
Kungälvs kommun yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 
 

Juridisk bedömning  

Detaljplanen bedömas vara i enlighet med 5 kap. 7 a, 13, 23, 24, 29 och 30 §§ plan- och 
bygglagen och övriga bestämmelser i PBL. Överklagan bör därför avslås. Se i övrigt förslaget 
till yttrande. 
 

Bakgrund 

2021-01-28 beslöt kommunfullmäktige att anta detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. Detta 
beslut överklagades av fem klaganden. Mark- och miljödomstolen har därefter inkommit med 
ett föreläggande om yttrande över överklagandena.  
 

Verksamhetens bedömning 

Kungälvs kommun yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 
 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
I aktuellt ärende om yttrande till mark- och miljödomstolen är en bedömning utifrån 
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål inte aktuell. 
Bedömningen gjordes i samband med detaljplanens antagande. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

I aktuellt ärende om yttrande till mark- och miljödomstolen är en bedömning utifrån miljö, 
hållbarhet och mål i Agenda 2030 inte aktuell.  
Bedömningen gjordes i samband med detaljplanens antagande. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I aktuellt ärende om yttrande till mark- och miljödomstolen är en bedömning utifrån politiska 
styrdokument inte aktuell.  
Bedömningen gjordes i samband med detaljplanens antagande. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

I aktuellt ärende om yttrande till mark- och miljödomstolen är en bedömning utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv inte aktuell.  

Bedömningen gjordes i samband med detaljplanens antagande. 

 

Ekonomisk bedömning 

I aktuellt ärende om yttrande till mark- och miljödomstolen är en ekonomisk bedömning inte 
aktuell.  

Bedömningen gjordes i samband med detaljplanens antagande 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen yttrar sig till mark- och miljödomstolen (mål nr P 724-21) i 
enlighet med upprättat förslag 2021-06-02.  
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.  
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Mark- och miljödomstolen, mmd.vanersborg@dom.se  

För kännedom till: Fredric Norrå 
Henrik Johansson 
Erik Liedner 
Anna Hedlin 
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Förslag 2021-06-02 

Maj-Britt Norebratt m.fl. ./. Kungälvs kommun (mål nr P 724-21) - 

angående överklagande av Kungälv kommuns beslut 2021-01-28, 

dnr: KS2015/2077, om antagande av detaljplan för väg 168 genom 

Tjuvkil, Kungälvs kommun 

  

Med anledning av mark- och miljödomstolens föreläggande 2021-05-05 (aktbil 13) inkommer 

Kungälvs kommun med föreliggande yttrande. 

 

1 Inställning 
Kungälvs kommun yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

Klagandena har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som enligt 5 kap. 7 a, 13, 23, 24, 

29 och 30 §§ plan- och bygglagen föranleder att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.  

Yttrandets innehåll 
I enlighet med föreläggandet ges yttrande gällande två frågor: 

-        Det som anförs i överklagandena beträffande formella fel i planprocessen.  

- Tydliggöra om Maj-Britt Norebratt och Ewa Larsson före utgången av granskningstiden 

skriftligen har framfört synpunkter 

 

2 Yttrande över anförda fel i planprocessen 
Kommunen ska yttra sig över det som anförs i överklagandena beträffande formella fel i 

planprocessen med hänvisning till 5 kap. 7 a, 13, 23, 24, 29 och 30 §§ plan- och bygglagen. 

Fem överklaganden har inkommit: 

- Maj-Britt Norebratt (MBN) 

- Martin och Ulrika Hermansson (MUH) 

- Lars Carlsson (LC) 

- Peter Karlsson och Bodil Ahnoff (PKBA) 

- Ewa Larsson (EL) 

Det noteras i överklagandet från MUH att MUH även ställer sig bakom de formuleringar och 

argumentation som LC tar upp i sin överklagan. 

 

Vänersborgs Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
mmd.vanersborg@dom.se 
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2.1 Samordnat förfarande 
Av planbeskrivningen framgår: ”Kungälvs kommun och Trafikverket har kommit överens om att 

ärendena för framtagande av vägplan respektive detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, ska drivas 

parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, 

som leds av Trafikverket, är huvudprocess.” 

Lagenlighet att tillämpa samordnat förfarande i aktuellt planärende 
Möjligheten att tillämpa samordnat förfarande beskrivs i PBL 5 kap 7a§.  

I det yrkande som LC kopplar till PBL 5 kap 7a§ (Yrkande 4) lyfts flera synpunkter fram vilka, enligt LC, 

var och en strider mot nämnda paragraf: 

- För att samordnat förfarande ska kunna tillämpas krävs att detaljplanen ska vara förenlig 

med översiktsplanen. LC menar att detaljplanen strider mot översiktsplanens intentioner 

vilket i sin tur ska innebära att samordnat förfarande inte kan tillämpas. Argumentation för 

denna synpunkt handlar om vägens lokalisering. Även PKBA anför att planen strider mot 

översiktsplanen. 

o Kommunens svar: Se nedan under 2.4 Vägens lokalisering 

- Planändringen omfattar förändringar på befintliga planer vilket, enligt LC, inte torde vara 

förenligt med lagen. 

o Kommunens svar: Att en ny detaljplan innebär ändringar av befintlig detaljplan är 

lagenligt. 

- Detaljplanen omfattar ett större område än vägplanen. Därav följer, enligt LC, att 

detaljplanen ska vara ledande i processen. 

o Kommunens svar: Då fastighetsreglering kommer att ske i enlighet med gränserna i 

detaljplanen, samt då fastighetsbildning efter krökta gränser är problematisk, är 

praxis att gränserna i detaljplanen utgörs av korta räta linjer. Detta medför att 

detaljplaneområdet blir marginellt större än själva vägområdet, då hela vägområdet 

måste inrymmas inom detaljplaneområdet. För övrigt finns inget i lagtexten som 

säger att det ärende som berör störst område ska vara ledande i processen. 

Kommunen bestrider därmed att PBL 5 kap 7a§ inte har följts. 

Samordnat förfarande möjliggjorde samordning av omhändertagande av synpunkter 
När samrådshandling resp granskningshandling lades ut på nätet för samråd/granskning framgick 

följande information: ”Notera att synpunkter på såväl detaljplanen som vägplanen ska lämnas till 

Trafikverket. Detta sker av samordningsskäl”. Därefter framgår postadress resp mailadress till 

Trafikverket. 

Samordningen med en gemensam mottagare av synpunkter har möjliggjorts genom att tillämpa 

samordnat förfarande. Det innebär att de som lämnade synpunkter inte behövde avgöra vilka 

synpunkter som riktades till Trafikverket och vilka som riktades till kommunen. I stället har 

Trafikverket och kommunen gemensamt avgjort vilka av de inkomna synpunkterna som är riktade till 

Trafikverket/vägplanen och vilka som är riktade till kommunen/detaljplanen. 

 

2.2 Detaljplanens syfte 
Trafikverkets syfte med att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil är att främja trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet samt att begränsa störningar. 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra att den föreslagna vägplanen blir lagenlig genom att låta hela 

det område som utgör vägområde i vägplanen bli allmän plats väg i detaljplanen. 

Det syfte som detaljplanen har tydliggör att det enbart är Trafikverket som ansvarar för frågor om att 

främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet samt att begränsa störningar. 

Genom att detaljplanen endast syftar till att möjliggöra att vägplanen (vägområdets avgränsning) 

blir lagenlig innebär det att inga av de synpunkter som framförs i yttranden från de personer som 

överklagat beslutet om antagande, är riktade till kommunen/detaljplanen. Synpunkterna är i stället 

riktade till Trafikverket/vägplanen.  

 

2.3 Granskningsutlåtande och kvarstående synpunkter 
Flera klaganden, bl a MUH och LC, har anfört att de, i strid med PBL 5 kap 23 och 24 §§, inte har fått 

sig tillsänt granskningsutlåtandet eller fått meddelande om var det finns tillgängligt.  

Kommunen har gjort ett granskningsutlåtande som tar upp synpunkter som är riktade till 

detaljplanen. På samma sätt har Trafikverket gjort ett granskningsutlåtande som tar upp synpunkter 

som är riktade till vägplanen. Som en följd av det som framgår under 2.2 står det i detaljplanens 

granskningsutlåtande att ”inga kvarstående synpunkter förekommer”.   

Det innebär att kommunen bestrider att PBL 5 kap 23 och 24 §§ inte har följts. 

 

2.4 Vägens lokalisering 
I Översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP2010, antagen 2012-01-19) redovisas ett vägreservat, med 

två alternativa sträckningar, söder om Tjuvkil. År 2012 presenterade Trafikverket ett förslag till 

arbetsplan med en ny sträckning för väg 168 söder om Tjuvkil. Därefter beslutade dock Länsstyrelsen 

att byggande av en väg enligt den föreslagna sträckningen skulle innebära påtaglig skada på 

riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap miljöbalken. Därmed avbröt 

Trafikverket arbetet med en sträckning för väg 168 utanför Tjuvkil. Det innebär att översiktsplanens 

vägreservat för väg 168 söder om Tjuvkil inte kan utnyttjas.  

Den viktiga principen i översiktsplanen är att nå ett hållbart samhälle där kollektivtrafiken på sikt 

förbättras och trafiksäkerheten på väg 168 behöver höjas. Då ÖP2010 togs fram var den föreslagna 

förbifarten ett led i detta. Efter att ÖP antagits visade det sig att förbifarten inte vara genomförbar. 

Det innebär att andra lösningar krävs för få bättre kollektivtrafik och trafiksäkerhet. ÖP beskriver bl.a. 

behovet av ett sammanhängande GC-stråk längs med hela 168:an och andra åtgärder som höjer 

trafiksäkerheten. Detta innebär att aktuellt förslag för väg 168 genom Tjuvkil inte strider mot 

gällande översiktsplan. 
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2.5 Följder av 2.1, 2.2 och 2.3 
MUH, LC och PKBA anför att de, i strid med PBL 5 kap 29 och 30 §§, inte har blivit meddelade att 

detaljplanen antagits. 

Som framgår av 2.2 är inga av de synpunkter som lämnats av de överklagande riktade till 

detaljplanen. Därmed finns det inga personer som överklagat och som senast under granskningstiden 

har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda att skicka meddelande till om att 

detaljplanen antagits.  

Det innebär att kommunen bestrider att PBL 5 kap 29 och 30 §§ inte har följts.  

 

2.6 Ändring av syfte 
I samrådshandlingen anges följande syfte med planförslaget: ”Syfte med planen är att öka 

trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och 

öka tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”. 

I granskningshandlingen anges följande syfte: ”Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga 

detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett 

samordnat förfarande.” 

Denna ändring av syfte anser LC inte är förenlig med PBL 5 kap 13 §. Även PKBA påpekar att syftet 

ändrats från samrådsskedet till granskningsskedet. 

I länsstyrelsens samrådsyttrande rekommenderades kommunen att ändra syftet. Kommunen ansåg 

att länsstyrelsens rekommendation var relevant varför syftet ändrades i linje med länsstyrelsens 

rekommendation.   

Det finns inget i PBL 5 kap 13 § som hindrar att syftet är ändrat i granskningshandlingen jämfört med 

samrådshandlingen. Kommunen bestrider därför att PBL 5 kap 13 § inte har följts.  

 

2.7 Sammanfattning av 2.1 – 2.6 
Formella fel i planprocessen med hänvisning till 5 kap. 7 a, 13, 23, 24, 29 och 30 §§ plan- och 

bygglagen bestrids av kommunen. 
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3 Tydliggörande om Maj-Britt Norebratt och Ewa Larsson före 

utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter 
 

I föreläggandet framförs följande: 

”Av det material som domstolen har fått sig tillskickat framgår inte att Maj-Britt Norebratt och Ewa 

Larsson före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter (jfr 13 kap. 11 § första 

stycket plan- och bygglagen). Ni föreläggs att yttra er över detta förhållande samt för det fall de 

yttrat sig men att deras yttrande gått till Trafikverket ange det och om möjligt i så fall skicka in deras 

yttranden till domstolen.” 

Kommunens svar 
Såväl Maj-Britt Norebratt som Ewa Larsson inkom med synpunkter under samrådsskedet. Dessa var, i 

enlighet med de instruktioner som gavs i samband med vägplanens och detaljplanens gemensamma 

samrådsskede, skickade till Trafikverket. 

Bilagor: 

- Maj-Britt Norebratts synpunkter från samrådsskedet 

- Ewa Larssons synpunkter från samrådsskedet 

 

 

 

 

Kungälv 2021-06-16 

Miguel Odhner 

Kommunstyrelsens ordförande 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

 
FÖRELÄGGANDE 
2021-05-05 

 Aktbilaga 13 

Mål nr. P 724-21 

R11 

 
 

D
o

k
.I

d
 5

1
9
3
3
7
 

  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats 

0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 
 

 Kungälvs kommun 

 

 
 
 

 
Parter: Maj-Britt Norebratt m.fl. ./. Kungälvs kommun 
Målet gäller: överklagande av Kungälv kommuns beslut 2021-01-28, dnr: KS2015/2077, 
om antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, Kungälvs kommun 
Fastighet: Väg 168 genom Tjuvkil 
 

 
Ni föreläggs att yttra er över det som anförs i överklagandena beträffande formella fel i 
planprocessen med hänvisning till 5 kap. 7 a, 13, 23, 24, 29 och 30 §§ plan- och bygglagen. 
 
Av det material som domstolen har fått sig tillskickat framgår inte att Maj-Britt Norebratt 
och Ewa Larsson före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter (jfr 
13 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen). Ni föreläggs att yttra er över detta 
förhållande samt för det fall de yttrat sig men att deras yttrande gått till Trafikverket ange det 
och om möjligt i så fall skicka in deras yttranden till domstolen. 
 
Aktbilaga 12 översänds för kännedom. 
 
 
Ert yttrande ska ha kommit in till domstolen senast den 31 maj 2021. 
 
 
 
Stefan Mattsson 
 
 
Bifogas: Aktbilaga 1, 2, 3, 7, 9 (överklagandena) och 12.  
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-02-19 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 1
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Från: Martin Hermansson <martin@imek.se> 
Skickat: den 17 februari 2021 21:49 
Till: Kungälvs kommun 
Ämne: överklagan väg 168 Tjuvkil 
Bifogade filer: Överklagande detaljplan väg 168-Tjuvkil.docx 
 
Prioritet: Hög 
 
Hej, 
Översänder vår överklagan gällande väg 168 avsnitt Tjuvkil. 
Vi hänvisar också till överklagan insänd av Lars Carlsson, Gulskärsvägen 2, och ställer oss till fullo 
bakom de formuleringar och argumentation som Lars tar upp i sin överklagan. 
 
Med vänlig hälsning / Best regards 

  

Martin Hermansson 

Mob. +46 703 472797 
martin@imek.se 
 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-02-19 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 2
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Till:     Datum 2021-02-17 
Mark och Miljödomstolen i Vänersborg 
Hamngatan 6 
462 30  VÄNERSBORG 
 
 
 
 
 
 

Ö verklagan av detaljplan fö r va g 168 genöm 
Tjuvkil, Kunga lvs kömmun.  
Referens KS2015/2077. 

 

Härmed överklagas kommunstyrelsens beslut om antagande av ny detaljplan för väg 168 

genom Tjuvkil. 

 

Överklagan gäller följande: 

 

1. Kommunen har inte på något vis meddelat oss synnerligen berörda att ny detaljplan 

antagits. Detta skall göras enligt vad som föreskrivs i PBL 5 kap 29§ och 30§. 

Dessutom kan vi inte finna kungörelse i dagspress eller liknande heller. Vi har vid 

flertalet tillfällen skrivit till kommun och trafikverk om våra synpunkter om förslaget 

på ombyggd väg men utan någon respons eller samråd.  

Vi yrkar på att beslutet om antagande av ny detaljplan upphävs. 

 

2. Då detaljplanen starkt kommer påverka vår och en stor mängd andra fastigheter 

förutsatta vi att det skulle förkommit någon form av samrådsprocess med oss redan 

tidigare. Vi har fått svar på våra tidigare inskickade synpunkter, bilaga 1 och 2, på 

vägplanen, TRV 2014/89181, från trafikverket men där man bara skjuter problemen 

ifrån sig och hänvisar till att det skall lösas i ”nästa skede”. Detaljplanen innebär 

mycket stor miljöpåverkan för boende utmed vägen då den utgör samma område 

som vägplanen och därmed möjlighet till ombyggnad av väg. 

Vår fastighet (Tjuvkil 1:17) berörs och påverkas av allt för höga bullervärden redan 

idag. I vägplanen och heller inte detaljplanen finns något förslag på hur bullernivåer 

skall lösas för att ens komma i närheten av de lagstadgade ljudnivåerna. Vår 

fastighet är en av dem som ligger närmast vägen och där finns inte något 

bullerskydd planerat överhuvudtaget. Hur skall vi tolka det? Kommer vår fastighet 

att lösas in? Vi har aldrig blivit kontaktade i denna fråga utan bara kunnat läsa oss till 

att det eventuellt finns möjlighet att byta fönster och ventiler. Dessutom står det helt 

fel i den fasadbesiktning som gjorts.  
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I den nya detaljplanen kommer vägområdet ligga ca 9 meter från vårt hus!  Vår 

vattenbrunn ligger precis innanför gränsen och är redan påverkad av all framförallt 

tung trafik som orsakat sättningar och dålig vattenkvalitet på senare år. Vi har begärt 

svar på den frågan också men utan respons. 

På grund av att kommunens beviljande av ny-byggnation i och väster om Tjuvkil ökat 

kraftigt senaste åren har trafikmängden gått i samma riktning. Ytterligare nya 

områden och förtätning är planerad i närtid. 

Vår boendemiljö är direkt påverkad av trafikmängd och hastigheter. Den nya 

detaljplanen möjliggör en bredare väg som direkt kommer medföra högre 

hastigheter. Det går väldigt fort redan idag. Och det är på denna sträckan permanent 

skyltat 50km/h sedan långt tillbaka. När det gäller trafikmängden är vi inom ett par år 

uppe på de nivåer som trafikverket beräknat för 2040. Det finns en väldigt 

genomarbetad utredning gjord om detta som både kommun och trafikverk fått 

tillsänt sig sedan läng. Utredningen är gjord av Lars Carlsson och den presenterades 

också av några fastighetsägare för kommunledningen den 14/3 2019 där Haleh 

Lindqvist, Miguel Odhner, Ove Wiktorsson, Anders Holm deltog. Vi skulle få 

återkoppling efter ca 2 månader. Det tog ett år innan svar kom. Svaret var rakt emot 

tidigare intentioner som i översiktsplanen där en ny vägsträckning förbi Tjuvkil 

förordas. Denna gäller inte längre? 

Vi upplever det som kommunen (och trafikverket) inte står för och jobbat för att få 

en ny hållbar vägsträckning som starkt skulle bidra till att Tjuvkil blir den nya 

serviceort som man planerat i ÖP. Man tar inte frågan seriöst med länsstyrelsen utan 

”offrar” boendemiljön för väldigt många och bara kör på med nya detaljplaner och 

byggprojekt.  

Det skapar också barriäreffekter när en så starkt trafikerad väg skär rakt genom en 

tätort. Den säkerhetshöjande effekt av en gång-cykelbana blir bara sämre när 

speciellt barn skall ta sig över en bredare väg med högre hastigheter för att komma 

till bussen utan ljusreglerade övergångar eller ens övergångsställen. 

Det är fullständigt bedrövligt att vår livsmiljö som boende längs vägen försummas. 

Det är så många sakfel i detaljplanen och subjektiva slutsatser för att driva fram 

gång/cykel-bana från fästning till fästning som är kommunens stora mål. Dessutom 

till en prislapp som skulle bli dyrare än att relativt ostört (ingen störning på ordinarie 

trafik) bygga en ny vägsträckning som är hållbar över tid och gör Tjuvkil till en mer 

sammanhängande väl fungerande tätort. Riksintresse anser vi inte är något argument 

för att inte bygga nytt! Vi vill värna om vår nuvarande livsmiljö och anpassa oss efter 

dagens samhälle. 

Eftersom detaljplan och vägplan går hand i hand så yrkar vi därför på att 

antagande av detaljplan upphävs och görs om med oss direkt berörda 

fastighetsägare i samordnat förfarande enligt PBL 5 kap 7 a §, eftersom något 

samråd ej funnits. I granskningsutlåtandet, sid 12, för ”Tjuvkil 1:17” står att ”Inga 

kvarstående synpunkter förekommer”, men alla synpunkter kvarstår! 
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För övrigt hänvisar vi till överklagan insänd 2021-02-17 av Lars Carlsson, 

Gulskärsvägen 2, 442 75 LYCKEN.  

 

Bilagor 1 och 2: 

Tidigare insända synpunkter under samrådstiden. 

  

Tjuvkil 2021-02-16 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Martin och Ulrika Hermansson  

Tjuvkil 210 (fastighet 1:17) 

442 75  LYCKE 

Mobil 0703-472797 

martin@imek.se 
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Bilaga 1: 

 

Martin och Ulrika Hermansson  Trafikverket 
Tjuvkil 210 (1:17)   Ärendemottagningen 

442 75  LYCKE   Box 810 

martin@imek.se    781 28  BORLÄNGE  

0703-472797    investeringsprojekt@trafikverket.se  

 

 

Ärendenummer:TRV 2014-89181 

Synpunkter angående ombyggnad av väg 168 – Tjuvkil. 

 

Allmänt: 

Denna vägsträckning har varit under diskussion i många, många år. Under 1990-talet drog 

protesterna igång mer allvarligt då trafiken ökade mer och mer i takt med att byggnationen 

väster om Tjuvkil började ta fart. Fritidsboenden gjordes om till permanentbostäder och nya 

områden växte fram. Starkt bidragande till detta var att Instöbron byggdes. Vi samlade in 

över 300 namn på protestlistor redan 1996 och man kan lätt samla in 300 st till idag, 

förmodligen än många fler.  

Det var protestmarscher och reportage i dagspressen och TV4. 

Folk som använder vägen och folk som bor utefter vägen vill inte ha vägen i dagens 

sträckning! 

 

Det är i praktiken ingen ombyggnad av väg utan en byggnad av gång-cykelbana som det sätts 

av otroligt mycket pengar till och som inte ger någon egentlig skillnad för bilister och boende 

utefter vägen. Ingen kan påstå något annat. Alla in- utfarter är kvar, likaså korsvägen vid 

Tjuvkilsboden och kurvan vid östra infarten, sopbilen stannar mitt på vägen mm.  

Vi behöver få ner hastigheten, få bort omkörningar och sänka bullret. Redan idag överskrider 

bullervärdena tillåtna nivåer för väldigt många fastigheter och med en uppskattad 

fördubbling av trafiken under kommande 20 år så kan vi inte bo här. 

 

Det finns bara en vettig lösning och det är att bygga en ny väg med gång-cykelbana i en ny 

sträckning som det en gång var bestämt, alternativ A+B, utanför samhället! 

Det skulle bli en hållbar, kostnadseffektiv, mycket säkrare lösning. En rakare väg med jämn 

hastighet och bara några få anslutningar och med gång-cykelbanan på lite avstånd från 

vägbanan. Det är så fel att titta på något annat och ett slöseri med pengar som behövs 

bättre på andra ställen. 

Och skulle detta projekt ändå genomföras så kommer det under byggtiden bli långvariga och 

besvärliga trafikförhållanden där entrepenörer skall samsas med boenden och trafikanter 

som använder vägen. Stora extrakostnader och mycket längre byggtid än vid en ny 

vägsträckning som skulle kunna byggas i det närmaste ostört. 
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Privat för Tjuvkil 1:17: 

Buller är det stora bekymret för oss, bland andra. Året runt! Sena kvällar och tidiga mornar 

är det otroligt höga hastigheter. Efter att påpekat detta återigen får vi från trafikverket reda 

på att vår fastighet inte kan eller kommer att få några bullerskydd i det planerade projektet. 

Det ska bero på hur vår tomt ser ut. Enligt trafikverkets ”buller-expert” skall man istället 

kanske titta på åtgärder på huset. Så då skall vi bli förpassade till att vara inomhus och bara 

kunna vistas utomhus om vi accepterar bullret! Det kommer vi aldrig att godta. Vi vill kunna 

använda och vistas i vår trädgård och uteplatser i framtiden med.  

Vi tycker det är underligt att man inte får bygga ett hus närmare än väg än ett antal meter 

(25m) men att bygga en väg närmare ett befintligt hus är tydligen ok även när det inte går 

att bygga bort bullerproblemen. Vem skall köpa vårt hus när vi vill flytta? Trafikverket eller 

Kungälvs kommun? 

Vi har även vår grävda vattenbrunn nära vägen, ca 7m. Den har fungerat i alla år men har på 

senare tid fått läckage mellan ringar som vi hävdar beror på all, framförallt tung byggtrafik. 

Vi vill ha den åtgärdad och säkrad redan nu. Vi vill att ni kontaktar oss i denna fråga. 

 

 

 

Hela detta projekt är vansinnigt och förstör för oss boende längs vägen och vår framtid! Vi 

prioriterar vår boendemiljö framför en gång- cykelbana. 

Lösningen finns som sagt genom ny vägsträckning men striden måste tas med Länsstyrelsen 

för att få dem att ändra sitt felaktigt tagna beslut om riksintresse. Argumenten för 

riksintresse, hävdar vi som bott i Tjuvkil hela livet, saknar grund. Vi tror vi vet mer om 

området där alternativa sträckningen skulle gå än våra myndigheter. Motiveringen för 

riksintresset påstår vi är en konstruerad historia av jäviga personer. Det borde redas ut 

ordentligt hur det gått till.  

I miljöbalken finns om det gäller tättbebyggt område inget som heller skulle kunna hindra en 

ny vägsträckning. 

 

Det är ett enormt slöseri att inte göra detta rätt från början och det behöver göras rätt redan 

nu. Vår situation förvärras för varje dag som går. 

Vi har väntat på en ny vägsträckning i väldigt många år. 

 

 

Tjuvkil 2020-04-12 

 

Martin och Ulrika Hermansson 
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Bilaga 2: 

 

 

Martin och Ulrika Hermansson  Trafikverket 
Tjuvkil 210 (1:17)   Ärendemottagningen 

442 75  LYCKE   Box 810 

martin@imek.se    781 28  BORLÄNGE  

0703-472797    investeringsprojekt@trafikverket.se  

 

Ärendenummer:TRV 2014-89181 

 

Synpunkter angående ombyggnad av väg 168 – Tjuvkil 

Efter att ha gått igenom det utställda materialet för hur vägprojektet är planerat att 

genomföras vill vi som ägare och boende i fastighet Tjuvkil 1:17 mycket skarpt invända oss 

mot detta. 

Förutom att vägen i sig fortsättningsvis kommer ha kvar sina brister i form av in/utfarter, 

kurvor, korsningar, busshållplatser på vägen mm. så får vi ingen bullerreducering. Vi som den 

förmodligen mest bullerutsatta fastigheten på hela sträckan skall bli ”erbjudna” att få en 

åtgärd på fasaden samt en bulleravskärmad uteplats. Det som finns att läsa i 

bullerutredningen om vår fastighet är dessutom felaktigheter på flera punkter. Fel på 

fasadtyp, fel på fönstertyp, fel på antal uteplatser…. 

 

Efterhand som Kungälvs kommun genom utbyggnad av kustzonen de senaste 30 åren fått 

trafikmängden att skjuta i höjden (utredning finns på detta) genom Tjuvkil har vår 

boendemiljö, som var helt okey, blivit fullständigt oacceptabel. Ingenting har gjorts för att se 

över och lösa bullerproblemen för de 70-talet närliggande utsatta fastigheterna och vår 

fastighet i synnerhet. 

Detta är så respektlöst och med ett modernt ord ”kränkande”.  

 

Om man (ni) skulle kunna bygga om vårt hus enligt ”Sk2 och Sk3” och få ner bullernivåerna 

inomhus och på våra tre (3) uteplatser så kommer vi fortfarande inte att ha en utomhusmiljö 

på tomten som är inom lagstadgade nivåer. Detta är då med dagens trafikmängd. Om 20 år 

är den uppskattningsvis dubblerad och ljudnivåerna med den.  

Bygger man ny väg så måste gränsvärdena för buller garanteras och uppfyllas. Vi ser inte att 

detta kommer lyckas för vår del. 

 

Vårt tålamod är egentligen slut för länge sedan men vi har bott i Tjuvkil hela våra liv och vill 

fortsätta göra så men inte till vilket pris som helst. Vi kräver en lösning även om det så skulle 

vara så att behöva flytta (inlösen) någon annanstans i Tjuvkil. 
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Men återigen, som vi stridit för i över 20 år, så finns lösningen för hela Tjuvkil som den tätort 

som växer mer och mer och det är den vägsträckning som var tanken och nästan 

genomklubbad. 

 

 

 

Dra vägen förbi Tjuvkil för: 

 Färre olyckor! 

 Säkrare, rakare väg även för bilister, MC, mopeder och yrkestrafik. Fåtal av-påfarter. 

 Bättre trafikrytm. Jämn fart, 70km/tim. Inga bussar som stoppar upp vid ”på-vägen” 

hållplatser eller sopbilar som arbetar. 

 Säkrare för människor (framförallt barn) som måste korsa vägen. 

 Bättre och acceptabel boendemiljö för massor av människor. 

 Inga barriäreffekter. En mer sammanhängande ort där man kan ta sig till båthamn, 

ridhus, vänner och kompisar utan att behöva korsa en av Västsveriges mest 

trafikerade vägar. 

 Enormt mycket bättre möjligheter vid ev. genomförande. Man bävar för hur det kaos 

skulle bli under byggtiden på 1,5 – 2 år, speciellt när man sett det pågående GC-

projektet mellan Stället-Risby. 

 Utryckningsfordon kör mer eller mindre dagligen till Marstrand. Enormt mycket 

bättre vid ny väg förbi Tjuvkil som vid kortare och snabbare färd säkert kan rädda liv! 

 Ekonomiskt betydligt billigare projekt. Samhällsekonomiskt fördelaktigt i framtiden! 

 När vägen är omdragen kan man dessutom bygga ett nytt VA-nät i Tjuvkil som inte 

behöver stoppa upp Marstrandstrafiken. 

 Inget blir egentligen bra förutom för de som skall gå och cykla och bor på norrsidan 

av vägen. 

 

 

 

 

Tjuvkil 2020-08-12 

 

Martin och Ulrika Hermansson, Tjuvkil 1:17 
 



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Överklagan detaljplan väg 168 genom Tjuvkil KS 2015_2077 2021-02-17 LC.docx   
  sida 1 av 34 

Överklagan av detaljplan   Datum: 2021-02-17 

Referens: KS2015/2077 

 

Till: 

Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 

 

Ärende: 

Överklagan av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, i Kungälvs kommun, 
KS2015/2077. 

 

Innehållsförteckning 
Yrkande 1 Antagande av detaljplan......................................................................................................... 2 

Yrkande 2 Samråds och gransknings synpunkter .................................................................................... 3 

Yrkande 3 Ändrat syfte med planförslaget.............................................................................................. 6 

Yrkande 4 Samordnat förfarande ............................................................................................................ 7 

Yrkande 5 Enskilda intressen, markanvändning, lokalisering ............................................................... 10 

Yrkande 6 Trafikbuller ........................................................................................................................... 16 

Yrkande 7 Miljöbedömning ................................................................................................................... 21 

Yrkande 8 God bebyggd miljö ............................................................................................................... 27 

Yrkande 9 Gångpassager tillgänglighet ................................................................................................. 29 

Information till domstolen .................................................................................................................... 31 

Bilagor:................................................................................................................................................... 33 

Websidor: .............................................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-02-19 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 3



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Överklagan detaljplan väg 168 genom Tjuvkil KS 2015_2077 2021-02-17 LC.docx   
  sida 2 av 34 

Yrkande 1 Antagande av detaljplan 
Bakgrund 

Kommunen har underlåtit att meddela att detaljplanen har antagits, och vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra 

Lagrum 

PBL 5 kapitlet 

29 §   När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta till 
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, 
   2. de kommuner som är berörda och till regionen om det i länet ska ske planering enligt 7 kap., och 
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga 
beslutet måste göra. 

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som avses i 23 § tillsammans med 
meddelandet om att planen har antagits, om kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. Lag 
(2019:949). 

30 §   Meddelandet enligt 29 § ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller 
beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

Yrkande 

Jag yrkar på att domstolen upphäver kommunens beslut om antagande av detaljplanen 
eftersom kommunen inte har följt vad lagen föreskriver i PBL 5 kap 29§ och 30§ 

Argumentation 

Jag har skickad in synpunkter enligt anvisningar till både samråd och granskning (bilaga 
4a,4b,5). Och jag anser att mina synpunkter inte har blivit tillgodosedda! Jag har till dags 
datum ännu inte mottagit något meddelande från kommunen om att detaljplanen är 
antagen av Kommunfullmäktige, ej heller någon information om vad den som vill överklaga 
beslutet behöver göra. Därför ber jag om domstolens överseende om något saknas i denna 
framställan. 

Mig veterligen så har ingen som har haft synpunkter på samrådsunderlag och/eller 
granskningsunderlag fått något meddelande från kommunen om att detaljplanen är 
antagen. 

Och kommunens beslut att anta detaljplanen har inte kommunicerats via tidningar. 

Jag anser att kommunen inte har följt vad lagen föreskriver i PBL 5 kap 29§ och 30§. 
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Yrkande 2 Samråds och gransknings synpunkter 
Bakgrund 

Kungälvs kommun har underlåtit att svara på eller kommentera synpunkter på samråd och 
granskning. Kommunen har ej skickat eller meddelat var granskningsutlåtandet finns 
tillgängligt. 

Lagrum  

PBL 5 kapitlet  

7 a §   Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 c § andra stycket, 16 och 
18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för en detaljplan som är förenlig med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 
   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller 
   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en vägplan 
enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 
Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga om den del av 
översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas. 
Lag (2020:76). 
 
23 §   Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla en 
sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra 
stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det 
andra ärendet och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2014:900). 

24 §   Kommunen ska så snart som möjligt skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var 
det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Yrkande 

Detaljplaneprocessen genomförs med samordnat förfarande enlig PBL 5 kap 7 a§. Jag yrkar 
på att kommunens beslut om antagande av detaljplanen upphävs då kommunen inte har 
följt vad lagen föreskriver i PBL 5 kap 23 § andra stycket och 24 §.  

Och att kommunen åläggs att svara på alla inskickade synpunkter under samråd och 
granskning 

Argumentation 

Kommunen och Trafikverket har ensidigt gjort en uppdelning av synpunkterna i 
granskningen, Då kommun/Trafikverket har valt ett samordnat förfarande så måste 
inskickade synpunkter anses gälla för både vägplan och detaljplan, det kan inte vara upp till 
kommun/Trafikverket att välja vilka synpunkter man skall svara på.  

I mitt yttrande över granskningsunderlagen, TRV 2014_89181 Kommentarer till 
granskningshandling 2020-08-09.docx, (bilaga 5), finns ett flertal punkter som berör både 
vägplan och detaljplan utöver vad som står under rubriken detaljplan. Dessa punkter har inte 



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Överklagan detaljplan väg 168 genom Tjuvkil KS 2015_2077 2021-02-17 LC.docx   
  sida 4 av 34 

besvarats/kommenterats av kommunen. Vidare så har kommunen ej besvarat eller 
kommenterat mina synpunkter under samrådet 

Dessutom har Trafikverket underlåtit att svara på ett antal punkter vilket jag har påpekat i 
email: Ärende: Sv: TRV 2014/89181 Väg 168 Tjuvkil - Svar på ert yttrande Datum: den 27 
september 2020 19:11:00, (bilaga 6), till Trafikverket dessa frågor är fortfarande obesvarade. 

Se nedan, som exempel men ej begränsat till har kommunen ej svarat/kommenterat 
följande synpunkter som jag framfört på granskningsunderlaget: 

-sid 1; Inledning, kommunen har inte kommenterat varför man väljer att gå fram med denna 
detaljplan, trots att tidigare beslut hos vägverket och kommun har visat på att det inte är en 
lämplig markanvändning och ej en hållbarlösning. 

-sid.6; Linjeföring av vägen, dessa synpunkter har direkt påverkan på detaljplanens 
utformning 

- sid 7; Placering av GC-väg, dessa synpunkter har direkt påverkan på detaljplanens 
utformning 

- sid 9; Att samordnat förfarande strider mot PBL. Samordnat förfarande har direkt påverkan 
på planprocessen.  

-sid 10; Trafikprognos; Kapitlet Trafikprognos har direkt bäring på utformning av detaljplan, 
är planområdet tillräckligt stort i korsningarna t.ex. Miljökonsekvenser utredningen i planen 
påverkas av trafikprognos, Vad anser kommunen om min argumentation att TRV’s 
trafikprognos är felaktig? 

-sid 12; Kapitlet Miljö, Har direkt bäring på detaljplanen, hur skall kommunen skydda 
invånarna längs med väg 168, vad anser kommunen om att Trafikverket använder felaktiga 
data vid bullerberäkningarna?  

- sid 15; Kapitel Utformning, Väg inom detaljplanelagt område skall uppfylla boverkets krav 
på tillgänglighet, hur avser kommunen att säkra att så sker? Hur skall kommunen uppfylla 
barnkonventionen?  

- sid 18, Kapitel portal-öar, eventuella portalerna har direkt konsekvens på detaljplanens 
utformning, kommunen har inte svarat på mina synpunkter! 

- sid 18, Busshållplatser, busshållplatsernas placering har en direkt påverkan på 
detaljplanens utformning, kommunen har inte svarat på mina synpunkter! Likartade 
frågeställningar har framförts i synpunkter på samrådsunderlaget, dessa har också lämnats 
obesvarade av kommunen. 

Lagen säger: Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 
a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de skriftliga synpunkter som har 
kommit in i det andra ärendet och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2014:900). 

Av ovanstående exempel framgår tydligt att kommunen i granskningsutlåtande inte har behandlat 
alla insända synpunkter som har betydelse för detaljplaneprövningen. 
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I Kommunens granskningsutlåtande 2021 så skriver man att jag inte hade några yttrandena gällde 
detaljplanen i mina synpunkter på samrådet! Detta är grovt felaktigt, kommunen underlåter att svara 
på frågeställningar som har direkt påverkan på utformning av detaljplan, dessutom vid detta tillfälle 
angav kommunen att syfte med planen var att:  ”Syfte med planen är att öka trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten 
till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”.  

Mina synpunkter i samrådet berör direkt och precist kommunens uttalade syften med planen under 
samrådet.  

Exempelvis men ej begränsat till: I mina synpunkter daterat 2020-04-10 begär jag att den befintliga 
bullervallen vid min fastighet skall bevaras, detta kan göras genom ändrad utbredning av 
detaljplanen alternativ att naturområdet som är definierat i befintlig plan behålls i den nya planen, 
detta har kommunen avstått från att kommentera motivera varför området skall omvandlas till 
vägområde! 

Kommunen startade processen med ett samråd och samrådsunderlag, men man har inte gjort någon 
samrådsredogörelse. Kommunen skriver i sitt granskningsyttrande: ” I stället omhändertas yttranden 
från både samråd och granskning i föreliggande granskningsutlåtande.” Jag konstaterar att 
granskningsutlåtandet från kommunen inte innehåller några svar på mina synpunkter på samrådet 
och inte heller svar till de övriga ca 100 som har skickat in synpunkter under samrådet! 

Kommunen har till dags datum ännu ej skickat mig granskningsutlåtandet. Jag anser att jag inte har 
fått svar på alla frågor som berör detaljplanen. 

Mig veterligen har ingen annan heller som har haft synpunkter på samråd och granskningshandlingar 
fått kommunens granskningsutlåtande.  

Jag hävdar att kommunen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt PBL 5 kap, 7a§, 23§ och 24§. 
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Yrkande 3 Ändrat syfte med planförslaget 
Bakgrund 

Kommunen har ändrat syftet med detaljplanen 

Lagrum 

PBL 5 kap 13 

13 §   Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag 
som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa skälen för 
planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt. 

Yrkande 

Jag yrkar på att domstolen upphäver detaljplanen och att kommunen åläggs att göra om 
samrådet. 

Argumentation 

I samrådsunderlaget anger Kommunen att syfte med planförslaget är: ”Syfte med planen är att öka 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till 
busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”. 

I granskningsunderlaget ändrar kommunen syftet med planförslaget till: ”Syftet med planen är att 
ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i 
ett samordnat förfarande. 

Jag själv har inte observerat denna fundamentala ändring av syftet förrän nu när jag läser 
kommunens granskningsutlåtande. Och det är säkert fler med mig som har missat denna 
grova förändring. Det är som det gamla ordspråket säger: Som man frågar får man svar! Den 
kraftiga förändringen av syftet med planen gör att hela samrådsprocessen blir missvisande. 
Förändringen av syftet bidrager också kraftigt till förvirringen över vem som gör vad vid 
samordnat förfarande och missleder dem som är påverkade av och har synpunkter på 
detaljplanen. Med stor sannolikhet hade säkert flertalet av de ca 100 inlämnade 
synpunkterna under samrådet formulerats annorlunda om syftet hade beskrivits 
annorlunda. 

Vidare så anser jag att syftet är felaktigt beskrivet, det skall kompletteras med att syftet med 
planläggningen är att möjliggöra fortsatt exploatering i Tjuvkil och västerut genom att 
förändra markanvändningen så att en kraftig upprustning av vägen blir möjlig och därmed 
möjliggöra utökad trafikmängd. 

I kommunens granskningsutlåtande står det att det inkom ett hundratal yttranden under 
samrådet och under granskningen drygt tjugo. Det är rimligt att anta att det stora flertalet 
som hade synpunkter under samrådstiden också skulle haft synpunkter under granskningen 
om förändringen av syfte hade varit känd och tydligt kommunicerad. 

Kommunens förfarande strider mot PBL 5 kap 13. Jag hävdar att samrådet måste göras om, 
och att kommunen är skyldig att svara på alla synpunkter från samrådet och vill att 
domstolen prövar saken och upphäver beslutet om antagande av detaljplanen samt dömer 
kommunen till att göra om samrådet. 
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Yrkande 4 Samordnat förfarande 
Bakgrund samordnat förfarande: 

Kommunen/Trafikverket har fattat beslut om så kallat samordnat förfarande för ny 
detaljplan och vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. Planen har kommunicerats via kungörelse 
2020-07-02 

Lagrum 

PBL 5 kapitlet 7 a §    

7 a §   Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 c § andra stycket, 16 och 
18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för en detaljplan som är förenlig med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 
   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller 
   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en vägplan 
enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 
 
Boverket: Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! – en kunskapsöversikt, Rapport: 
2013:33, s.55 
 
Yrkande 

Ett samordnat förfarande kan enligt Plan och bygglagen endast genomföras om förslaget 
inte strider mot översiktsplanen. Och om planförslaget inte omfattar några andra 
planändringar. 

Jag anser att förslaget avviker från och kraftigt strider mot översiktsplanen intentioner, 
därutöver så omfattar planändringen också förändringar på befintliga planer vilket inte torde 
vara förenligt med lagen. Jag anser också att detaljplanen omfattar ett större område än 
vägplanen därav följer att detaljplanen skall vara ledande i processen. Se boverkets rapport: 
Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! – en kunskapsöversikt, Rapport: 
2013:33, s.55 
 
Jag yrkar på att domstolen upphäver beslutet om antagande av detaljplanen, och 
kommunens/Trafikverkets beslut om samordnat förfarande. Och att kommunen åläggs att 
starta om och driva en separat planprocess för väg 168 genom Tjuvkil.  

Argumentation: 

En planering av förbifart Tjuvkil har pågått sedan tidigt 90-tal. Vägverket fattade beslut att 
bygga en förbifart redan 2002-07-02, PP 20-N 99:3051 (se bilaga 9), objekt 4190. Även 
kommunfullmäktige har beslutat 2002-03-18, (se bilaga 10), att en förbifart är bästa 
lösningen av trafiksituationen i Tjuvkil. Ovanstående beslut är inkluderade i Kommunens 
översiktsplan. Det framgår även av kommunens planbeskrivning att intentionen i ÖP var att 
bygga en förbifart. 
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Länsstyrelsens granskningsyttrande 2011-07-06 diarienummer 401-8650-2011 (se bilaga 11) 
över översiktsplanen innehåller inga invändningar mot att förbifarten inkräktar på 
riksintresse!  

Intentionen i ÖP är att väg 168 genom Tjuvkil omvandlas till en lokalgata och att 
genomfartstrafiken leds förbi Tjuvkil på den planerade förbifarten. I ÖP skriver kommunen:  

Av underlagen i pågående process (detaljplan & vägplan) framgår det entydigt att den 
planerade upprustningen av vägen avser att ersätta den enligt ÖP planerade förbifarten. 
Bland annat skriver Trafikverket i samrådsunderlaget och på sin hemsida att den planerade 
förbifarten inte längre är aktuell. Och Trafikverket anger att den kommande trafikökning ger 
anledning att klassa ombyggnationen till väsentlig ombyggnad av väg på grund av den 
kraftiga trafiktillväxten. 

I ÖP sid 40 skriver kommunen: 

”Ny exploatering kan ske i de centralt belägna delarna av Tjuvkil. Denna exploatering behöver dock samordnas med en ny 
förbifart, både vad gäller läge och tid.”  

”Den nya förbifarten söder om Tjuvkil är ett led i detta. Av de olika alternativ som studerats för denna förbifart förordar 
Kungälvs kommun det sydvästra alternativet eftersom detta ger bäst möjligheter för Tjuvkil att utvecklas.” 

Av ovanstående framgår tydligt att ÖP intentioner är att lösa trafiksituationen i Tjuvkil med 
en förbifart förbi Tjuvkil inte som nu med en genomfartsled genom Tjuvkil. Den i 
detaljplanen föreslagna markanvändningen för en genomfartsled är inte förenlig med ÖP’s 
intentioner! 

Förvisso nämns även en GC-väg utmed väg 168 i ÖP, men intentionen i ÖP är att den skulle 
gå parallellt med en lokaltrafikgata inte som nu planeras i detaljplanen parallellt med en 
genomfartsled. 

Från ÖP s.22: 

”En förbifart på väg 168 söder om Tjuvkil har funnits med i planeringen länge och kommer förhoppningsvis till stånd inom en 
10 års period. Förbifarten finns med i den regionala planen för transportinfrastruktur 2010-2021. Samtidigt som förbifarten 
kommer att planeras kommer kommunen se över möjligheterna att lägga en gång och cykelbana längs med den befintliga 
sträckningen av väg 168. ” 
 
Av ovanstående framgår att ÖP intentioner är förbifart Tjuvkil och möjligen en GC-bana men 
först en förbifart! Den föreslagna detaljplanen avviker kraftigt från ÖP’s intentioner. 

På sidan 14 i planbeskrivningen framgår de stora förändringar som görs på vägen i form av 
breddning, där den största ändringen är från idag 5,3 m vägbredd till 8 m mellan 
skyddsräcken en ökning med 50%, lägg därtill omfattande ombyggnation av korsningen väg 
168 och väg 612, samt omfattande ombyggnationer/flytt av busshållplatser och byggande av 
gångpassager. Inget av detta hade varit nödvändigt om man följt översiktsplanens intention, 
oavsett om GC-väg byggs eller inte. 

Att ersätta den planerade förbifarten med en upprustning av befintlig väg är en kraftig 
avvikelse från översiktsplanen.  
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Ombyggnationen av vägen genom Tjuvkil kommer att innebära en kraftig försämring av 
boendemiljön för de boende utmed väg 168 genom Tjuvkil i form av bullerstörningar mm, 
eftersom upprustningen syftar till att möjliggöra ytterligare exploateringsföretag i Tjuvkil och 
västerut mot och i Marstrand längs väg 168. 

Jag anser att planförfarandet strider mot 5 kap 7a§ och jag vill att domstolen prövar saken. 
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Yrkande 5 Enskilda intressen, markanvändning, lokalisering 
 

Bakgrund 

Jag har anfört i mitt granskningsutlåtande att hänsyn ej har tagits till enskilda intressen, att 
markanvändningen ej tar hänsyn till människors hälsa, att lokaliseringen inte tar hänsyn till 
möjligheten att förebygga omgivningsbuller. Att detaljplanen inte får omfatta större område 
än vad som med hänsyn till planens syfte. Kommunen har ej tagit hänsyn till ovanstående i 
detaljplanen. 

Lagrum 
PBL 1 kap 1§, 2 kap 1§, 5§, 6a§ 1 och 2, 4 kap 32§ 
 
1 Kapitlet 
1 §   I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 
 
2 kapitlet 
1 §   Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
 
5 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
   1. människors hälsa och säkerhet, 
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt, 
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion 
 
6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 
 
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
 
6 a §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader 
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och 
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga 
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 
 
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig 
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Yrkande 

Jag yrkar på att detaljplanen upphävs då kommunen inte har tagit vederbörlig hänsyn till 
ovanstående lagar. Och att kommunen åläggs att anpassa detaljplanen till befintliga planer 
och ändrar utbredningsområde så att enskildas intresse tillgodoses, att befintliga 
naturområden mellan fastigheter utmed väg 168 och vägområdet bevaras så att 
bullerstörningar minimeras. Vidare så beskriver inte detaljplanen hur trafikolyckor skall 
minimeras eller hur störningar som påverkar människors hälsa skall förebyggas 

Argumentation 

Planförslaget har helt och hållet enbart anpassats efter Trafikverkets önskemål, och man har 
enbart tagit ekonomisk hänsyn, ett genomförande till lägsta kostnad. I mina framförda 
synpunkter under samråd och granskning har jag föreslagit en ändrad linjeföring, dvs en 
ändrad utbredning av planförslaget, för att minska påverkan på de boende utmed väg 168. 
Detta har helt lämnats utan åtgärd eller kommentarer från kommunen. Det är tekniskt fullt 
möjligt att ändra linjeföringen på vägen/GC-banan för att minska intrånget mot 
fastigheterna längs med vägen. Vilket skulle innebära den befintliga barriären, mellan väg 
och fastigheter i form av naturområde i befintliga planer kan behållas se bild nedan. I tidiga 
diskussioner med Trafikverket har de ställt sig positiva till förslaget att ändra linjeföringen av 
väg/detaljplan. Vid fråga till Trafikverket under samrådsmöte varför man inte hade 
implementerat detta svarade de att det inte rymdes inom budget. Det står kommunen fritt 
att utforma detaljplanen så att hänsyn tas till enskildas intresse, kommunen kan anpassa 
markanvändningen och styra hur vägplanen läggs ut i landskapet, detta har överhuvudtaget 
inte övervägts av kommunen utan man har helt och hållet gått på Trafikverkets förslag på 
linjeföring av vägen. 

 
Att genom detaljplanen möjliggöra att vägområdet kan gå ända till fastighetsgräns är inte att 
ta hänsyn till människors hälsa och boendemiljö. Trafikbullret kommer att utgöra en stor 
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hälsorisk, och det kommer inte att gå att vistas på uteplatser och i trädgårdar utan att 
utsättas för hälsorisker. Boendemiljön kommer att kraftig försämras om de befintliga 
naturområdena mellan väg och fastigheter tas bort. I mina synpunkter på 
granskningsunderlaget har jag framfört att vi vill se en ändrad linjeföring av väg/detaljplan. 

Se nedanstående urklipp: 

===== 

 

Dessutom kommer de flesta områdena på sydsidan att exploateras i framtiden.  
Genom att ändra vägen linjeföring och lägga GC-vägen över befintlig väg så att GC-vägen följer 
dagen väglinje på norrsidan på de utpekade områdena ovan samt utnyttja de tillgängliga områdena 
på sydsidan för vägen kan intrånget mot befintliga fastigheter minskas. Vilket även tycks vara 
avsikten i befintliga planer. En väg som inte erbjuder långa raksträckor ökar efterlevnaden av 
hastighetsbegränsningar.  
Om hastighetsbegränsningar på sträckan ändras till 60 km/h respektive 40 km/h så minskar behovet 
av att bredda vägen.  
Det är nu föreslaget att bredda vägen upp till 7m på 50 sträckan och till 8m, (6,5m körfält + 1,5, 
vägremsa), på 70 sträckan. Det bör vara mer än tillräckligt med en 6,5 m bred väg totalt respektive 
6m om hastigheten sänks till 60 km/h respektive 40 km/h.  
Lägre hastigheter innebär också att säkerhetszonernas omfång kan minskas! Mindre vägbredd 
minskade säkerhetszoner innebär lägre kostnader som kan omfördelas till ändrad linjeföring samt 
utökade bullerdämpnings åtgärder. 

========= 

Ett ändrat utbredningsområde av detaljplanen enligt ovan och därmed ändrad 
markanvändning är fullt möjlig. Och skulle innebära att kommunen tar hänsyn till de boende 
utmed vägen. Domstolen bör hänvisa kommunen till annan linjesträckning/utbredning av 
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detaljplanen som inte tar i anspråk de skyddande naturområdena mellan vägområde och 
tomtgränser. 

Kommunen har valt att anpassa detaljplanen så att ny busshållplats kan anläggas i anslutning 
till fastigheterna Tjuvkil 2:104 och 2:111, kommunen har inte svarat på varför man väljer att 
göra denna anpassning av detaljplanen. I mitt svar på granskningsutlåtandet, motiverar jag 
varför det är bättre att placera busshållplatsen längre österut så att den inte stör boende 
med hänsyn till omgivningsbuller och bättre servar dem som vill åka kollektivt. 

Nedan urklipp från mina granskningssynpunkter: 

”Busshållplatser  
Busshållplatsen vid Gulskärsvägen är felaktigt placerad, man kan inte enbart titta på avståndet 
mellan hållplatserna utan även ta hänsyn till vilka områden som servas av hållplatsen.  
Nuvarande placering vid Stenskärsvägen är bättre eftersom det finns anslutande befintliga gång och 
cykelstigar från Gulskärsvägen och Lerskärsvägen till Stenskärsvägen. Dessutom planeras det förskola 
och äldreboende på ängsmarken på sydsidan väg 168 närbeläget Stenskärsvägen (detaljplan 
Hermansby 353, del av Tjuvkil 1:4 m.fl.). Alternativt att hållplatsen placeras strax väster om ”källan” 
mellan Gulskärsvägen och Stenskärsvägen. Där den inte stör boende, nedanstående graf visar 
bullerstörningar från bussar. Vilket visar på hur olämpligt det är att ha en busshållplats i närheten av 
bostadshus.  

 

 
 
Dessutom är placeringen vid Gulskärsvägen olämplig med tanke på att korsningen 
168/Gulskärsvägen/Dammkärrsvägen är belägen mitt på ett backkrön, vilket innebär att 
hållplatserna kommer att vara dolda för trafiken.  
 
Vidare så anser jag att bussarna skall stanna på vägbanan på samtliga hållplatser i Tjuvkil och att det 
anläggs omkörningsfickor, där bilarna kan passera bussen, vid utfarten från Tjuvkil i väster och öster. 
Allt för att dämpa hastigheten genom Tjuvkil.” 

Lika olämplig med hänsyn till bullerstörningar är placeringen/anpassning av detaljplanen 
av/för busshållplatsen vid fastigheterna 2:12 och 2:48, denna busshållplats kan lätt flyttas 
västerut för att inte störa de boende. 
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Markanvändningen/Lokaliseringen för/av busshållplats är inte lämplig med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 
Domstolen bör hänvisa kommunen till annan lokalisering/markanvändning för 
busshållplatser. 

En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte. Detaljplanens utbredning varierar från 10 m till mer än 30 meters bredd. Av detta så är 
det uppenbart att den nödvändiga markanvändningen kan optimeras. Uppenbarligen går det 
att optimera markanvändningen till endast 10 m för att möjliggöra vägplanen, då skall det 
inte vara några problem att rymma vägen inom de 20 meter som är reserverade för 
vägområde inom befintliga planer, ett reservat som är avsett att rymma både 7-8 m bred väg 
samt gång- och cykelbana.  

”I beskrivningen för befintlig detaljplan Hermansby 44 s7 står (se bilaga 12): ”Reservaten för 
huvudvägarna ha således givits en bredd av 20 m, varvid förutsatts en körbana av 7-8 meter samt 
separat cykel och gångbanor.” 

Kommunen behöver göra ett omtag på detaljplanens utbredningsområde och minimera dess 
omfång. De behöver också anpassa detaljplanens utbredning så att busshållplatser och 
gångpassager placeras där de gör minst påverkan på människors boendemiljö och hälsa. I 
mina synpunkter på granskningsunderlaget visar jag på hur man genom att ändra 
linjeföringen på väg/detaljplan kan minska störningarna för de boende längs med väg 168. 

Domstolen bör hänvisa Kommunen/Trafikverket till att använda det befintliga vägreservatet. 
Alternativt förskjuta detaljplanen i söderut. 

 
I 1 kap 1§  står det att ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 
 
I mina synpunkter på granskningsunderlaget har jag visat på hur kraftig trafiktillväxten är och 
hur felaktig/missvisande Trafikverkets prognos är. Mina antaganden av nybyggnation under 
perioden 2017-2022 är bekräftade av kommunens trafikstrateg, se bilaga (se bilaga 7): 
 

 
 
I övrigt överensstämmer min kalkylmetod med Trafikverkets kalkylmetod. Min kalkyl ( se 
bilaga 5,6,7) visar att Trafikverkets prognos för trafikmängden 2040 kommer att uppnås 
redan 2022-23. Och att kapacitetsbrist kommer att uppstå i korsningen väg168/väg570. 
Detta innebär den planerade markanvändningen i korsningen väg168/väg570 inte är 
långsiktigt hållbar. 
 
Och det innebär att och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer inte kan upprätthållas eftersom 
bullerstörningar kommer att göra det omöjligt att vistas i trädgårdar utmed vägen i 
framtiden. Det kommer också bli ännu svårare och troligen omöjligt för barn, gamla och 
funktionshindrade att passera över vägen på grund av den höga trafikmängden. 
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På sidan 11 i planbeskrivningen, skriver kommunen ” enligt plan- och bygglagen 2 kap skall 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen” vidare så skriver man ”sammantaget 
bedöms förslaget vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.”  Hur kommunen har tagit hand om enskildas 
intressen och om hänsyn tas till dessa beskrivs inte överhuvudtaget!  
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Yrkande 6 Trafikbuller 
Bakgrund 

Den 1 juni 2015 trädde förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. Till 
denna förordning finns inga övergångsbestämmelser. Förordningen är meddelad 
med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken men kopplar till PBL. Enligt förordningen ska 
bestämmelserna i 3–8 §§ i förordningen tillämpas vid bedömningen av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- 
och bygglagen är uppfyllt 

• vid planläggning, 
• i ärenden om bygglov, och 
• i ärenden om förhandsbesked. 

I planbeskrivningen punkt 5.4.5 beskriver Kommunen konsekvenser och 
åtgärder mot buller de uppfyller inte ovanstående krav.  

Lagrum 
9 kap 12§ miljöbalken 
12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även i andra fall än som avses i 10 och 11 §§ meddela 
de föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Regeringen får överlåta åt kommunen att 
meddela sådana föreskrifter. 
 
Förordningen om trafikbuller 3-8§§ 
1 §   I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid 
bostadsbyggnader. Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 
Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 
2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 
   1. vid planläggning, 
   2. i ärenden om bygglov, och 
   3. i ärenden om förhandsbesked. 
3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
 
2 kap 5§ PBL 
5 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
   1. människors hälsa och säkerhet, 
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt, 
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
2 kap. 6 a § PBL 
6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 
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   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 
   5. möjligheterna att hantera avfall, 
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
4 kapitlet PBL 
12 §   I en detaljplan får kommunen bestämma 
   1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion, 
   2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 
   3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller 
andra olägenheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken 
 
Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter 
16 §   I en detaljplan får kommunen 
   1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 

Yrkande 

Jag yrkar på att beslutet om antagande av detaljplan upphävs. Och att kommunen anmodas 
att följa Svea hovrätts anvisningar vid bullerberäkningar. Samt att kommunen anmodas att 
uppdatera trafikprognosen med hänsyn till pågående exploateringar under perioden 2017-
2022 och använda en planeringshorisont på 25-30 år och att trafikförordningens 
bullergränser används vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Samt att kommunen åläggs 
att införa åtgärder och krav i plankartan så att gällande bullerriktvärden för planering uppnås 
på fastigheter gränsande till detaljplaneområdet för vägen. Samt att kommunen åläggs att 
betala alla åtgärder för skydd mot störningarna. Kommunen skall också åläggas att utforma 
detaljplanen så att överträdelser av gällande hastighetsgränser försvåras och förhindras. 

Argumentation 

Kommunen hänvisar till bullerutredning gjord av Trafikverket. Bullerutredningen speglar 
enbart buller vid årsmedeltrafik. Trafikmängden på väg 168, ökar dramatiskt under 
sommarmånaderna, vilket kommunen bekräftar i punkt 5.1.3 trafikmängder och prognos i 
planbeskrivningen. SDT sommardygnstrafiken ökar med uppemot 90% jämfört med ÅDT 
årsmedeltrafiken. 

Svea Hovrätt Mark och Miljööverdomstolen konstaterar i mål M3434-06, 2007-04-26 ( se 
bilaga 2) att:  ”En särskild omständighet i detta fall är variationerna i trafikbelastning under 
året, där belastningen är betydligt större under sommaren än under vintern. För att ta 
hänsyn till detta förhållande bör ekvivalentnivån enligt Miljööverdomstolens mening 
beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen under sommarmånaderna”  
 
Förutsättningarna i Tjuvkil kan jämföras med dem i domen ovan och detsamma bör gälla i 
Tjuvkil. Trots påpekande i mina synpunkter på granskningsunderlaget har kommun inte 
uppdaterat sina beräkningar i enlighet med ovanstående dom de redovisade 
bullerkonsekvenserna blir därför missvisande och antagandet av detaljplanen skall 
upphävas. 
 
Jag har visat att den av Trafikverket beräknade trafikprognosen är grovt felaktig. Se mina 
synpunkter på granskningsunderlaget ( bilaga 5) . Trafikmängderna kommer att bli avsevärt 
högre än vad Trafikverkets kalkyl visar. Vidare så visar Trafikverkets hastighetsmätningar att 
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medelhastigheten är avsevärt högre än skyltad hastighet detta är inte heller inräknat i 
bullerkalkylen. Trafikprognosen och bullerberäkningarna sträcker sig fram till 2040 enligt 
domen ovan bör redovisning i planeringssammanhang sträcka sig 25-30 år framåt i tiden! 
Trafikverkets bullerutredning har en tolerans på +/- 1,5 dBA. I enlighet med 
försiktighetsprincipen menar jag att bullernivåerna skall anges i det övre toleransbandet, 
eftersom 1 dBA starkare buller ökar störningarna med 20%! Se SA80B 04:20788 2006-10-18, ( bilaga 1) 

nedan. 
 
Urklipp från mina kommentarer till granskningshandlingen: 
I dokumentet SA80B 04:20788 2006-10-18, skriver vägverket ” Vi ser ofta skrivet om trafikbuller att en ökning av ljudnivån 
med 3 dB knappast märks och att det behövs en ökning med 8-10 dB för att uppleva en fördubbling. Detta stämmer inte 
med verkligheten och det finns inget stöd i forskningen för ett sådant påstående. Det har blivit en myt i samhället som lett 
till många felaktiga beslut. Det är dags att reda ut begreppen, avliva myten och formulera tumregler som leder rätt.”  
”Tumregel = För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %.”  
”Ett exempel på samband mellan uppmätt ljudstyrka och störningar och som många har egen erfarenhet av är gles 
vägtrafik. Undersökningar visar i sådana fall att störningar är starkt beroende av antal bullrande fordon som passerar. 
Dubbelt så många fordon (som innebär + 3 dB i ljudnivå) kan ge nära dubbel så stor störning. Att vakna en gång på natten 
eller två gånger betyder mycket. Att påstå att det knappast märks går inte hem i stugorna. Det påstår vi om vi följer 
hittillsvarande myt som det faktiskt är. De undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar visar på att 
störningarna fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 
%.”  
 
För att avgöra markens lämplighet vid planläggningen ska de beräknade bullervärdena anges 
i planbeskrivningen och jämföras med de riktvärden som anges trafikbullerförordningen 
detta görs inte i kommunens planbeskrivning. Vid planläggning bör buller från vägar inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.   
 
När bullerberäkningarna görs om enligt ovanstående dom och med rätt trafikmängder och 
rätt planeringshorisont så kommer det att tydligt visa att i stort alla tomter utmed 
detaljplaneområdets utsträckning kommer att utsättas för bullernivåer som ligger högre än 
50 dBA. Vilket innebär att den planerade markanvändning inte lämpar sig för vägområde! 
Notera att Trafikverkets riktvärden 55 dBA vid fasad jämfört med trafikförordningens 50 dBA 
vid uteplats innebär en mer än fördubblad bullerstörning enligt vägverkets dokument SA80B 

04:20788 2006-10-18.  
 
Bullerutredningen och trafikprognos måste göras om! I mina synpunkter på 
granskningsunderlaget har jag visat på hur kraftig trafiktillväxten är och hur 
felaktig/missvisande Trafikverkets prognos är. Mina antaganden av nybyggnation under 
perioden 2017-2022 är bekräftade av kommunens trafikstrateg, (se bilaga 7) 
 

 
 
I övrigt överensstämmer min kalkylmetod med Trafikverkets kalkylmetod. Min kalkyl visar 
att Trafikverkets prognos för trafikmängden 2040 kommer att uppnås redan 2022-23.  
 
I Tjuvkil pågår också en omvandling av detaljplaner där har man kommit en bit på väg i 
planprocessen, nedanstående urklipp är från föreslagen plankarta för Tjuvkil 2:67, i urklippet 
nedan gränsar väg 168 till planområdet vid korsningen med väg 612. 
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I den pågående detaljplaneomvandlingen lägger kommunen över ansvaret på 
fastighetsägarna utmed väg 168 att vid byggnation ombesörja att störningar inte 
uppkommer över gränsvärdena, Detta är naturligtvis horribelt, då det är kommunen som har 
tillåtit genomförda exploateringar i Tjuvkil och västerut och det är kommunen som styr över 
kommande exploateringar, därmed styr de också över ökningen av trafikmängden och därtill 
hörande bullerstörningar.  Jag hävdar att det är kommunens ansvar att utforma detaljplanen 
för vägen så att inga störningar uppkommer utöver riktvärdet 50dBA vid uteplats på samtliga 
fastigheter utmed vägen och att åtgärderna samt kraven skall implementeras i plankartan 
över vägen 168 genom Tjuvkil. Och att kommunen åläggs att betala för alla nödvändiga 
skyddsåtgärder. 
 
Hastigheten på vägen har en stor påverkan på hur stora bullerstörningarna blir. I boverkets 
skrift. ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” anger man att en ökning/sänkning av hastigheten 
motsvarar en förändring av bullerstörningen på 2-3 dBA. En ökning av hastigheten med 10 
km/h motsvarar en ökning av bullerstörningen med 44% enligt vägverkets dokument SA80B 

04:20788 2006-10-18 ( bilaga 1)! Trafikverket anger att 80% av trafiken idag färdas över gällande 
hastighetsgräns genom Tjuvkil. En breddning av vägen kommer att inbjuda till ännu större 
och fler hastighetsöverträdelser. Nattetid och tidiga morgnar är det redan idag trafikanter 
som färdas i extremt höga hastigheter troligen i hastigheter runt 100 km/h eller högre. Dessa 
extrema hastighetsöverträdelser ger upphov till mycket höga bullernivåer och därmed 
kraftiga störningar av nattsömnen. Detaljplanen saknar åtgärder för att stävja 
hastighetsöverträdelser, planen behöver utformas med en annan linjeföring, avsmalningar, 
portaler, gupp etc för att dämpa hastigheten. Kommunen kan inte avsäga sig sitt ansvar för 



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Överklagan detaljplan väg 168 genom Tjuvkil KS 2015_2077 2021-02-17 LC.docx   
  sida 20 av 34 

detta genom att hänvisa till vägplan. I detaljplanen har kommunen stor möjlighet att styra 
vägplanens utformning samt möjlighet att krav sätta lämpliga hastighetsdämpande åtgärder. 
TRV har ingen ambition att införa hastighetsdämpande åtgärder i nuvarande förslag till 
vägplan. Tvärtom, trots att TRV i tidigare utredningar föreslagit hastighetsgränser på 40/60 
km/h och fartdämpande åtgärder. 
 
Enligt 4 kap 12, 16 §§ har kommunen möjlighet att bestämma om skyddsåtgärder och 
utformning inom detaljplanen. Kommunen har inte utnyttjat denna möjlighet. Jag anser att 
kommunen har ansvaret att markanvändningen till i detta fall byggnadsverk i form av väg ej 
överskrider gränsvärden enligt trafikförordningen för uteplatser på fastigheter gränsande till 
planområdet. Och att kommunen skall åläggas att införa skyddsåtgärder och krav på 
utformning inom detaljplanen för att säkra att gränsvärden ej överskrids på fastigheter 
gränsande till detaljplanen.  
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Yrkande 7 Miljöbedömning 
Bakgrund 

Kommunen har upprättat en miljöbedömning som är tendentiös och kraftigt vinklad, 
bedömningen är gjord med felaktiga förutsättningar och innehåller grova fel. Kommunen har 
bedömt att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, kommunen har inte redovisat skälen 
för detta beslut i planbeskrivningen 

Lagrum 
PBL 4 kap 
33 § 
  Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av 
   1. planeringsförutsättningarna, 
   2. planens syfte, 
   3. hur planen är avsedd att genomföras, 
   4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens 
konsekvenser, och 
   5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. 
 
33 b § 
Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket, ska skälen för 
bedömningen i den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag (2020:76) 
 
PBL 5 kap 
11 a §   Inom ramen för samrådet enligt 11 § ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och 
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen. 
 
Miljöbedömningar 
Enligt kommunstyrelsen protokoll 2015-12-16 startades arbetet med detaljplan för väg 168 samma dag. Då gäller MB 
1998:808 
Miljöbalken 
6 kap. Miljöbedömningar 
6 kap. 11 § 1 stycket MB ”När en myndighet eller kommun upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, 
skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.” 
 
6 kap. 12 § 1 st MB 
Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § ska myndigheten eller 
kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande 
miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas 
medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn 
till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också 
identifieras, beskrivas och bedömas. 

6 kap. 11 § 2 st MB 
”Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas. 

 
 

Yrkande 

Jag yrkar på att domstolen upphäver beslutet om antagande av detaljplan och att 
kommunen åläggs att göra om miljöbedömningen så att den speglar verkligheten! Jag yrkar 
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också på att domstolen prövar om förbifart Tjuvkil är ett rimligt alternativ till antagen 
detaljplan. Och om domstolen finner att så är fallet ålägger kommunen att redovisa 
alternativet förbifart Tjuvkil i miljöbedömningen. 

Argumentation 

Kommunen har inte på ett opartiskt sätt identifierat omständigheter som talar för eller emot 
betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningen är tendentiös och framhåller enbart positiva 
konsekvenser och förminskar eller utelämnar helt de negativa konsekvenserna. De för 
boendemiljön negativa konsekvenserna berörs inte. Beskrivningen har utgångspunkten att 
det är en GC bana som skall byggas och tar inte upp konsekvenserna och följderna av 
breddningen av vägen. Den stora och fundamentala konsekvensen av detaljplaneändringen 
är att den möjliggör en fortsatt exploatering av Tjuvkil och områdena västerut, vilket 
kommer att leda till en kraftig ökning av trafikmängden. Trafikverket har valt att klassa 
ombyggnationen som väsentlig ombyggnad på grund av den ökade trafikmängden och därtill 
hörande buller. Detta nämns i planbeskrivningen under punkt 5.4.5. Men kommunen har 
valt att inte belysa detta i miljöbedömningen se nedan. Se nedan rubriker från 
miljöbedömningen med mina kommentarer. 

4.1 Platsens förutsättningar 

Rubriken övriga störningar kommunen har svarat ja : men bullernivåer är beräknade med fel 
förutsättningar, konsekvenserna är ännu större, se Yrkande 6 ovan om buller. 

Högt exploateringstryck, kommunen har svarat nej, skall vara ja eftersom detaljplanen 
kommer att möjliggöra ytterligare exploatering 

Överskridna miljökvalitetsnormer, kommunen har svarat nej, stämmer inte skall vara ja, se 
nedan under miljökvalitetsnormer. 

4.2 planens karakteristiska egenskaper 

Planen har betydelse för andra planers miljöpåverkan. Kommunen har svarat nej. Skall vara 
ja då planen kraftigt kommer att påverka miljön i befintliga planer 

4.3 planens tänkbara effekter 

Påverkan på luften och klimatet (luftföroreningar, vindrörelser, temperatur, luftfuktighet ljusförhållanden etc.) , 

kommunen har svarat ingen, skall vara betydande då den ökande trafikmängden kommer att 
påverka luftkvalitén i negativ riktning. 
 
Försämrad kvalitet eller kvantitet på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, 
cykelled, friluftsanläggning etc.) kommunen har svarat ingen, skall vara betydande, eftersom 
kommunen inte avser att skydda flertalet bostäder med bullerskärmar, det innebär att 
vistelse i trädgårdar och uteplatser kommer att medföra en hälsorisk, och den 
rekreationsmöjlighet som trädgårdar utgör går om intet på grund av bullerstörningar. 

Påverkan på landskapsbilden/stadsbilden (siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) kommunen 
har svarat ”viss”, skall vara betydande då förvandlingen kommer innebära en stor förändring 
för de boende längs med vägen. 
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Barriäreffekter, kommunen har svarat ”betydande i positiv riktning”, skall vara betydande i 
negativ riktning, den ökade trafikmängden kommer att göra det i stor sett omöjligt att korsa 
vägen för barn, gamla och funktionshindrade, eftersom man inte planerar att 
hastighetssäkra gångpassager. 

Ökad fordonstrafik/Ändrade trafikförhållanden, kommunen skriver ”viss påverkan på gång 
och cykeltrafik ingen ökning av antalet bilar!” Skall vara betydande, verkligheten är att 
ökningen av antalet bilar är kraftig, se ovan  

Överskridna miljökvalitets-normer (5 kap. MB) kommunen skriver ingen. Skall vara betydande 
Miljökvalitetsnormen för buller är en norm som klassificeras som en så kallad ”övrig norm”, 
utifrån miljöbalkens 5 kapitel, 2 §, 4 punkt. I förordning (2004:675) om omgivningsbuller 
skriver Regeringen ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 
på människors hälsa”. WHO konstaterar i WHO noise guidelines: “For average noise 
exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by road traffic 
below 53 decibels (dB) Lden, as road traffic noise above this level is associated with adverse 
health effects. For night noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels 
produced by road traffic during night time below 45 dB Lnight, as night-time road traffic 
noise above this level is associated with adverse effects on sleep.” 

Luftkvalitet konsekvenser är uppskattade med fel trafikmängd och fel prognostidpunkt. 

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå eller överskridna riktvärden), kommunen skriver viss 
med motiveringen: ”Med föreslagna bullerskärmar beräknas 52 hus (jämfört med 73 i 
nollalternativet) överstiga dygnsekvivalent 55 dBA utomhus vid fasaden. Reduceringen av 
antalet bullerstörda hus jämfört med nollalternativet beror delvis på att skyltad hastighet 
kommer att sänkas permanent (året runt) till 50 km/h på den centrala sträckan. Planen 
medför alltså en förbättring.” Verkligheten är att skyltad hastighet på centrala sträckan är 
redan ändrad (under våren 2020), och planen medför ingen förbättring och ljudnivåer är 
beräknade med fel trafikmängder se ovan! 

Förändrade ljusförhållanden (bländande ljussken, skuggningar etc.), kommunen skriver 
ingen, Skall vara betydande, den nya vägbelysningen som planeras är med största 
sannolikhet mycket starkare än befintlig och kommer att påverka de boende längs vägen, 
vidare så kommer omvandlingen av naturområde till vägområde att medföra att bländning 
från förbipasserande fordon blir omfattande. 

Risker för människors säkerhet, kommunen säger betydande, med motiveringen Risker för 
människors säkerhet kommer att minska, jag säger betydande påverkan men att risken 
kommer att öka eftersom gångpassager inte hastighetssäkras till 30km/h, Detta kommer att 
leda till mycket stor olycksrisk bland barn som kommer att lockas att vistas i trafikmiljön 
genom anläggande av GC-bana. 

Påverkan på den sociala miljön (befolkningssammansättning, delaktighet, jämställdhet, 
trygghet etc.) kommunen säger betydande, med motiveringen Tryggheten ökar och det 
sociala umgänget gynnas till följd av förbättrade kommunikationsmöjligheter för gång- och 
cykeltrafikanter inom Tjuvkil. Jag säger betydande men i negativ riktning, det finns redan 
kommunikationsvägar mellan de lokala vägarna, tryggheten påverkas inte i positiv riktning 
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då gångpassagerna inte hastighetssäkras, barn, gamla och funktionshindrade diskrimineras 
då gångpassager inte hastighetssäkras. 

I planbeskrivningen punkt 6.1 skriver kommunen. ” Detaljplanen medför endast mindre 
påverkan på miljön, både negativ och positiv påverkan. En anledning till att 
miljökonsekvenserna blir små är att markintrånget längs vägen blir litet”. Detta uttalande är 
grovt missvisande! Att som planerat omvandla befintliga naturområden längs vägen till 
vägområde kommer att medföra en kraftig försämring av boende miljö och öka 
bullerstörningarna för de boende längs vägen. Eftersom de befintliga naturområdena 
fungerar som insynsskydd mot vägen och reducerar buller. Naturområdena må vara relativt 
små cirka 7-8 m breda men betydelsen av dem för de boende är ofantligt stor om någon 
förändring skall göras så är det att de skall göras bredare för att skydda mot vägen! 

Av de > 80 tal bostadshus som kommer att utsättas för bullerstörningar över riktvärden 
kommer endast ett fåtal mindre än 10 erhålla bullerskydd i form av bullerskärmar. Detta är 
fullständigt oacceptabelt, alla fastighetsägare utmed vägen måste erbjudas bullerskärmar. 
Detta får följdeffekten att landskapsbilden kraftigt kommer att förfulas! 

 

Inom ramen för miljöbedömning skall rimliga alternativ med hänsyntill planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd också identifieras, beskrivas och bedömas. Inga 
alternativ har bedömts i kommunens miljöbedömning. Ett rimligt alternativ är den så kallade 
förbifarten Tjuvkil som är en förutsättning för framtida exploatering i Tjuvkil och västerut 
mot Marstrand, enligt Översiktsplanen. Förbifarten Tjuvkil tjänar samma syfte och ligger 
inom samma geografiska räckvidd samt är kostnadsberäknad till ungefär samma nivå som 
genomfart Tjuvkil. Dessutom är det samhällsekonomiskt försvarbart och en långsiktigt 
hållbar lösning i motsatts till genomfart Tjuvkil. 

Orsaken till att arbetet med detaljplan väg 168 genom Tjuvkil har påbörjats är att TRV har 
avbrutit arbetet med förbifart Tjuvkil. Kommun och TRV hävdar i hantering av förbifarten 
Tjuvkil att Länsstyrelsen har beslutat att förbifarten inte kan genomföras. Något sådant 
beslut finns inte, det så kallade beslutet är ett yttrande se regeringsbeslut I2020/02182, 
2020-10-14 ( se bilaga 3).  

Det innebär att det finns ett positivt besked om förbifarten i Länsstyrelsens yttrande över 
översiktsplanen och ett negativt i länsstyrelsen yttrande om förbifarten i vägutredningen.  

Det måste ses som oklart vilket av länsstyrelsens yttrande som väger tyngst, tills saken har 
prövats i domstol. Därför hävdar jag att förbifart Tjuvkil fortfarande är ett rimligt alternativ 
till nu föreslagna detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, Jag vill att domstolen prövar om 
förbifart Tjuvkil är ett rimligt alternativ. Och om domstolen finner att så är fallet, ålägger 
kommunen att göra en miljöbedömning av alternativet förbifart Tjuvkil. Och att kommunen 
åläggs att redovisa skälen till att programmet, väg 168 genom Tjuvkil, har antagits i stället för 
de alternativ som har varit föremål för överväganden ( 6 kap 16§ MB). 
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En förbifart Tjuvkil finns med i Kungälv kommuns översiktsplan och har angetts vara en 
förutsättning för genomförda/pågående och kommande exploateringsföretag i Tjuvkil och 
västerut mot Marstrand 

Enligt TRV att det inte längre är aktuellt att bygga en förbifart. Bakgrunden till det är att 
Länsstyrelsen har uttalat att det föreligger hinder enligt 4:e kapitlet Miljöbalken. Förbifarten 
ingår i kommunens Översiktsplan (ÖP).  

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 16 §  åligger det Länsstyrelsen att avge ett 
granskningsyttrande över ÖP, av yttrandet skall det framgå om ÖP inte tillgodoser ett 
riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. Länsstyrelsens granskningsyttrande innehåller 
inga invändningar mot förbifart Tjuvkil!  

Lagtexten säger om Riksintressen: Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken får exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 - 8 § 
§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

Mark och Miljödomstolens dom nedan är i linje med lagtexten ovan och upphäver 
Länsstyrelsens beslut att 4 kapitlet i Miljöbalken utgör hinder för förbifart Tjuvkil eftersom 
domstolen konstaterar att Tjuvkil är att betrakta som tätort och att bestämmelserna i 4 
kapitlet miljöbalken inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 2016-07-07 konstaterar i dom i mål   
P1462-16 att Tjuvkil är att betrakta som tätort. Domstolen konstaterar också att 
bestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken inte utgör något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter!  

Trafikverkets förslag till förbifart Tjuvkil de så kallade alternativ A och B omfamnas båda av 
tätorten Tjuvkil och därför föreligger det inte något hinder enligt riksintresse 4 kapitlet 
Miljöbalken för dessa vägalternativ. 

I PM synpunkter ny-ny dragning väg framför Länsstyrelsen att fornlämningar i det aktuella 
området skall utgöra hinder för förbifarten, under projekteringen av nytt VA till Tjuvkils 
ängar så görs provgrävningar i det aktuella området av arkeologer och de finner inga 
fornlämningar av värde! Därav kan detta inte längre vara ett argument mot förbifart Tjuvkil. 

Länsstyrelsen hävdar vidare att en förbifart skulle innebära fragmentering av 
jordbrukslandskapet, detta är inte korrekt, om en förbifart genomförs och vägen i den 
sydöstliga delen läggs på behörigt avstånd med ändå i närheten av lövskogen, så kan 
befintlig väg 570 tas bort på en ca 600-800 m lång sträcka och ersättas av förbifarten som 
lokaliseras i utkanten av jordbruksmarken. Detta innebär en konsolidering av 
jordbruksmarken. För övrigt kan nämnas att någon odling inte har gjorts i det aktuella 
området under de senaste 30 åren! 

Vidare så anger Länsstyrelsen att bergsskärningar kommer att ge kraftigt negativa ingrepp i 
landskapsbilden, och hänvisar till skärningarna som gjordes på Nordön vid byggandet av 
Instöbron i början på 90-talet. Om man åker ytterliga några km västerut till Marstrand kan 
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man se mer moderna metoder som används vid bergsskärningar idag, dessa framhäver den 
Bohuslänska karaktären och har gett Marstrand en mycket attraktiv entré. 

Jag hävdar att Länsstyrelsen beslut strider mot gällande lagstiftning riksintresse 4 kap 
miljöbalken, då bestämmelserna inte kan utgöra hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter och att övrig argumentation från Länsstyrelsen mot förbifarten är felaktig. 
Dessutom så finns det stöd för förbifarten då Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande över 
ÖP inte har angett att förbifart Tjuvkil är ett hinder enligt riksintresse, Alltså är förbifart 
Tjuvkil ett rimligt alternativ till nu antagen detaljplan. 
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Yrkande 8 God bebyggd miljö 
Bakgrund God bebyggd miljö 

Regeringen har fastställt 16 st miljökvalitetsmål 1 av dem är God Bebyggd miljö. Vår 
bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra 
till en hållbar utveckling.  

Lagrum 
PBL 2 kap 3 § 

 Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja 
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder, 
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. 
 
Tio preciseringar 
Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö: 
 
• Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade. 
 
• Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 
 
• Infrastruktur 
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i 
stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till 
människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till 
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 
 
• Kollektivtrafik, gång och cykel 
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- 
och cykelvägar. 
 
• Natur- och grönområden 
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. 
 
• Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap bevaras, används och utvecklas. 
 
• God vardagsmiljö 
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 
 
• Hälsa och säkerhet 
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla 
hälso- eller säkerhetsrisker. 
 
• Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat 
sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används. 
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• Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som 
resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras. 
 

Yrkande 

Jag yrkar på att domstolen upphäver kommunens beslut om antagande av detaljplanen 
eftersom kommunen inte har följt vad lagen föreskriver i PBL 2 Kap 3§. Och detaljplanen inte 
uppfyller 9 av 10 miljökvalitetsmål fastställda av regeringen. 

Argumentation 

Det är inte ändamålsenligt att upplåta mark för att bygga en genomfartsled genom en 
befintlig tätort på idag cirka 1000 invånare. En tätort som kommunen har ambitionen att 
växa till ca 3000 invånare. Planbeskrivningen säkrar inte en god socialmiljö eftersom 
kommun/Trafikverket inte avser att hastighetssäkra gångpassager. Avsaknaden av 
hastighetssäkrade passager innebär en stor säkerhetsrisk och barriär, för barn, gamla och 
funktionshindrade. Infrastrukturen för transporter är inte anpassad eftersom barn, gamla 
och funktionshindrade inte kommer att klara av att passera över vägen på grund av den 
höga trafikmängden. GC banan är inte säker eftersom passagerna inte är hastighetssäkrade. 
De naturområden som finns utmed vägen skall omvandlas till vägområde, det innebär att 
livskvalitén för boende längs vägen kraftigt försämras eftersom naturområdena idag utgör 
ett skydd mot vägen. Värdefulla bebyggelsemiljöer kommer att förstöras och hela 
landskapsbilden kommer att försämras. Den goda vardagsmiljön kommer att försämras på 
grund av ökad trafik och dess bullerstörningar. Människor kommer att utsättas för ökade 
luftföroreningar och ökade bullerstörningar. Bullerstörningar som utgör en risk för 
människors hälsa. Det är ingen hushållning med energi och naturresurser att genomföra ett 
projekt som kommer att nå sin kapacitetsgräns inom 10 år. 
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Yrkande 9 Gångpassager tillgänglighet  
Bakgrund 

Väg 168 skall detaljplaneläggas genom Tjuvkil och ligger inom kommunens planerade 
detaljplaneområde. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på 
tillgänglighet Nuvarande förslag uppfyller inte kraven. 

Lagrum 

Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2 

Yrkande 

Jag yrkar på att domstolen upphäver kommunens beslut om antagande av detaljplanen 
eftersom kommunen inte har följt föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser. Och att 
kommunen åläggs att införa krav i plankarta enligt boverkets krav på tillgänglighet. Samt att 
kommunen åläggs att följa barnkonventionen. 

Argumentation 

Väg 168 skall detaljplaneläggas genom Tjuvkil och ligger inom kommunens planerade 
detaljplaneområde. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på 
tillgänglighet se Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2. Vidare så 
skriver både kommun och Trafikverket i sina planprogram att Tjuvkil är en tätort. Vilket 
också bekräftas av miljödomstolen i Vänersborg i tidigare dom om Tjuvkils ängar, SCB och 
lantmäteri anser också att Tjuvkil är en tätort 

I tätort skall gångpassager hastighets anpassas till max 30km/h! Så att personer med nedsatt 
rörelseförmåga och orienteringsförmåga har möjlighet att bruka passagerna. Det samma 
gäller enligt barnkonventionen!  

Tillgänglighet enligt ALM  

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. 
Sverige anslöt sig till konventionen 2008. Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd 
(ALM) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader. ALM är den svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven och utgör skall-krav 
vid utformning. 

Detaljplanen tar inte hänsyn till Barnkonventionen:  

> Frihet från barriärer i gaturummet ökar barnens rörelsefrihet. 50 km/h vid gångpassager medför 
barriär  
> Barn är särskilt känsliga för avgaser och partiklar. Miljöbedömningen tar inte hänsyn till barn  
> Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, Bullerutredningen tar inte hänsyn till barn  
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I rapporten sänktbashastighet i tätort, rapport 2017:16 skriver Trafikanalys:  

”-Sambandet mellan hastighet och skador är väl belagt. Ju högre hastighet desto högre risk 
att råka ut för en olycka och desto större sannolikhet för att olyckan får allvarliga 
konsekvenser.  

Krockvåldskurvan visar att en kollision mellan bil och fotgängare inte får ske i en högre 
hastighet än 30 km/h om man vill värna om människors liv och hälsa (Figur 6.1).  

Trafikverket presenterade därför nya krockvåldskurvor under 2012. Med utgångspunkten att 
tätorternas trafiksystem ska dimensioneras utifrån oskyddade trafikanters behov blir dock 
slutsatsen densamma, dvs. att 30 km/h bör vara den dimensionerande hastigheten på 
platser och i områden där bilar, fotgängare och cyklister blandas.”   
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Information till domstolen 
Den av kommunen författade planbeskrivningen 2021-01-28 är kraftigt tendentiös, 
innehåller en rad faktafel och bisarra påstående vilka jag vill belysa nedan: 

-På sidan 11 skriver kommunen:  

”Begränsad klimatpåverkan 
Tillkomst av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället kommer att ske med cykel” 
Vidare  
”God Bebyggd miljö 
Tillkomsten av cykelväg och passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt utbyte mellan boende i 
Tjuvkil” 
 
Klimatpåverkan kommer att bli mycket stor på grund av den kraftiga ökningen 
trafikmängden som detaljplanen möjliggör. Tillkomsten av GC-väg har en minimal påverkan 
på det sociala utbytet mellan boende eftersom det redan finns väl etablerade cykel och 
gångstigar mellan de flesta enskilda vägarna inom Tjuvkil. Passagerna kommer inte att 
främja något socialt utbyte då de inte är hastighetssäkrade och anpassade till barn, gamla 
och funktionshindrade. 

 
På sidan 13 skriver kommunen: 

”utöver dessa två allmänna vägar ansluter ett antal enskilda vägar samt ett större antal fastigheters utfarter till aktuell 
sträckning av väg 168”     
Ett antal enskilda vägar skall läsas som 10 st och ett större antal fastigheter är lika med ett 
30-tal! 

 
På sidan 15-16 beskriver kommunen hastighetsgränser och nämner att en sträcka har 
varierad hastighetsgräns sommar/vinter och man framhåller att den lägre gränsen skall bli 
permanent i och med att detaljplanen ändras. Jag konstaterar att denna permanentning av 
hastighetsgränsen redan är införd. Så någon sänkning av bullernivåer kommer inte 
detaljplanen att bidraga med. 

 
På sidan 16 nämner kommunen Trafikverkets trafikprognos, som jag redan har nämnt så är 
denna prognos grovt felaktig och de av Trafikverket angivna trafikflödena för 2040 kommer 
att uppnås redan 2022! Den felaktiga trafikprognosen medför att bullerutredningen blir 
felaktig. Prognosåret 2040 ligger alltför nära nutiden, en prognos som sträcker sig 25-30 år 
framåt i tiden är mer lämplig! 

På sidan 17 skriver kommunen: ” Trafiksäkra gång och cykelpassager tvärs väg 168 saknas.” detta är ett 
riktig konstaterande tyvärr är det också giltigt efter detaljplanens genomförande eftersom 
Trafikverket inte har för avsikt att hastighetssäkra passagerna.  

På sidan 25 skriver kommunen:  ”Utefter en fastighet på vägens södra sida strax öster om Tjuvkils vägskäl, finns 
vägsträckans enda bullerplank. Vidare har en jordvall uppförts på norra sidan av vägen på en plats mellan Toftebergsvägen 

och Äslingsvägen, oklart om den är avsedd som bullervall.” Mig veterligen finns det också en bullervall på 
vägens norra sida öster om Gulskärsvägen liksom ett bullerplank strax väster om 
Gulskärsvägen. 
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På sidan 39 skriver kommunen: ”Det finns områden inom Tjuvkil med stor betydelse för friluftslivet och utmed 

kusten är områdena särskilt värdefulla. Särskilt norra delen ger möjlighet till bad dit man når via mindre stigar.” För 
boende i Tjuvkil finns idag inga gång- och cykelvägar utmed väg 168 som kan användas för 
att nå avfartsvägar till badplatser eller för andra friluftsaktiviteter.” Jag vill göra domstolen 
uppmärksam på att de flesta redan bor på Norra sidan om vägen, och de som bor på södra 
sidan kan genom att korsa vägen enkelt nå vägar och stigar som leder till badplatserna. 
Dessutom så finns det stigar och cykelvägar mellan de enskilda vägarna. Något behov större 
behov av GC bana för att nå badplatser finns inte. På sidan 40 fortsätter kommunen. ”Åtgärden 
att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 168 innebär förbättrade möjligheter för boende att säkert ta sig utmed vägen 
inom Tjuvkil, till havet, småbåtshamnen och Marstrand. Planerade passager underlättar för boende att korsa vägen för att 
nå badplatser och andra områden som används för rekreation och friluftsliv.” Återigen behovet av GC bana 
överdrivs och passagerna kommer inte att underlätta eftersom trafiken kommer att öka 
genom den kraftiga exploatering som detaljplanen kommer att möjliggöra i Tjuvkil och 
västerut. 
 
På sidan 40 skriver kommunen ” Grundvattnet påverkas inte av åtgärderna.” Man glömmer att nämna 
att ett flertal fastigheter har sina borrade brunnar i närheten av vägen. Det är stor risk att 
dessa kommer att påverkas av sprängningsarbete i den markanvändning som detaljplanen 
medger. 
 
På sidan 43 skriver kommunen ” Jämförelserna har skett med sommartrafiken på väg 168 vilken ligger på cirka 
8 000 ÅDT fordon/dygn” Slutsats i dessa jämförelser är att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid inte 
överskrids i Tjuvkil.” Som jag redan nämnt är trafikprognosen felaktig och jämförelsen bör göras i 
slutet av prognosperioden med det i beaktande är det mycket tveksamt att resultatet av 
jämförelsen blir detsamma. Vidare så skriver man ”Biltrafikmängderna förväntas inte ändras till följd av 

utbyggnaden. Därmed uppstår inte förändringar på luftkvaliteten.” Återigen utelämnar man det faktum att 
utbyggnaden är en förutsättning för ytterligare exploatering samt en möjliggörare för d.o. 
och att den kommer att generera avsevärt mycket mer trafik. 
 
På sidan 44 skriver kommunen om barriärer och tillgänglighet, men man missar att passager 
inte är tillgänglighets anpassade och hastighetssäkrade detta innebär att de förbättringar 
som kommunen beskriver kommer att helt gå förlorade. På sidan 45 beskriver kommunen 
miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, men man missar helt och hållet att beskriva de 
negativa konsekvenserna för boende utmed vägen när naturområde tas bort och 
trafikmängder ökar och buller ökar. På sidan 45 beskriver man också jämställdhet och 
barnperspektiv i positiva ordalag, men alla dessa förtjänster går förlorade då man avstår från 
att hastighetssäkra passagerna! 
 
På sidan 46 under punkt 7.2 skriver kommunen att avtal finns med Trafikverket som bland 
annat reglerar finansieringen av projektet. I ortstidningen Kungälvs-Posten kunde man den 
20 januari 2021 läsa att Trafikverket vill ha nya avtal som blir enormt mycket dyrare för 
kommunen, att Tjuvkilsprojektet har blivit avsevärt mycket dyrare, delvis på grund av större åtgärder 
på körbanor men också bullerskydd. I mitt överklagande har jag yrkat på ytterligare åtgärder utöver 
de planerade det gör förmodligen att kostnaderna ökar ytterligare. Att som kommunen påstå att 
finansiering, genomförande och samarbete är avtalade och överenskomna är en grov överdrift. 
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Planbeskrivningen är tendentiös, kommunen avstår från att beskriva konsekvenserna av 
breddningen av vägen, och konsekvenserna av att inga hastighetsdämpande åtgärder införs, 
breddning av vägen kommer att inbjuda till högre hastigheter och därmed ökad olycksrisk i 
alla korsningar, utfarter och passager. Högre hastigheter innebär också ökade 
bullerstörningar och ökade utsläpp. Kommunen avstår också från att beskriva alla 
försämringarna i boendemiljö som uppkommer på grund av detaljplanen. 
Kommunen utelämnar helt det faktum att projektet är en förutsättning för pågående och 
kommande exploateringsprojekt, se kommentar nedan från kommunstyrelsens ordförande 
från Samrådsunderlaget sid 20. Svar från Miguel Odner (ordf. Kungälvs kommun): ”Tack för 
dina synpunkter. Jag håller helt med dig personligen. Men Länsstyrelsen vann denna fråga, varför 
Trafikverk och Region följer denna linje. Då hamnar kommunen i det läget att vi måste välja, ingen 
utveckling för trafiksäkerhet genom Tjuvkil ex gång/cykelbana, ingen utveckling mot Koön, Instön, 
Marstrand, inte en enda bostad skulle beviljas utan en ombyggnad av befintlig väg.” 
I samband med samråd angående exploateringen av Tjuvkils ängar skriver Länsstyrelsen: "Nya 
bostäder och verksamheter bör inte byggas ut innan infrastrukturen och kollektivtrafiken kan lösas på ett tillfredställande 
sätt."  Och TRV skriver, ” Eftersom trafiksäkerheten och kapaciteten på väg 168 är bristfällig bedömer Trafikverket att 
en så omfattande exploatering inte är lämplig innan vägens standard har förbättrats.”  
På s7 i samrådsunderlaget för väg 168 genom Tjuvkil skriver TRV ” orsaken till projektet är behovet av 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på grund av kommunens planerade utbyggnad och därmed ökning av 
trafiken.” 
 
Av ovanstående framgår att detaljplan för väg genom Tjuvkil är en förutsättning för 
pågående och kommande exploatering i Tjuvkil och västerut mot Marstrand. Och då måste 
det reflekteras i detaljplanen, i plankarta, i planbeskrivning, i miljöbedömning, i 
trafikprognos och i bullerutredning för detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil 
 
 

Bilagor:  
1 - Vägverket bullerstörningar SA80B 04:20788 
2 – Svea Hovrätt dom 2007-04-26 M3434-06 
3 - Regeringsbeslut I2020/02182, 2020-10-14 
4a - Mina synpunkter på samrådet 
4b – Fastighetsnära info samrådet 
5 - Mina synpunkter på granskningsunderlaget 
6 -TRV svar och min replik om granskningsutlåtande 
7 - Kungälvs kommuns svar om byggnations prognos 2017-2022 
8 - Protokoll KK start av detaljplan KS2015/2077 
9 - Vägverkets beslut 2002-07-02 
10- Kommunens beslut om förbifart 2001-03-18 
11- Länsstyrelsen granskningsyttrande ÖP 2011-07-06 
12- ”planbeskrivning” Tjuvkil 44, 1954 
 

 

 



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Överklagan detaljplan väg 168 genom Tjuvkil KS 2015_2077 2021-02-17 LC.docx   
  sida 34 av 34 

Websidor: 
Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera - kungalv.se  

Trafikverkets planläggningsbeskrivning 

https://www.trafikverket.se/contentassets/f46734dde7db4406bae739b2b7a70f27/planlaggningsbes
krivning-2020-07-02.pdf 

Samrådsredogörelse: 

https://www.trafikverket.se/contentassets/21ac8e461f14486097b34d7a99ca66d5/granskningshandl
ing-20200702/samradsredogorelse-tjuvkil.pdf 

Kungälvs kommun översiktsplan: 

https://www.kungalv.se/contentassets/5410e69f8bf74561a896bb620a2c6cad/op2010-
planbeskrivning.pdf 

Kungälvs kommun detaljplan väg 168 Tjuvkil 

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/vag_168_tjuvkil/ 

Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen 

https://www.kungalv.se/contentassets/5410e69f8bf74561a896bb620a2c6cad/granskningsyttrande-
fran-lansstyrelsen.pdf 

WHO noise guidelines 

noise-guidelines-eng.pdf (who.int) 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 
Lars Carlsson 
Gulskärsvägen 2  
442 75 Lycke 
Fastighet Tjuvkil 2:104 
Tel: 0705499722 
e-mail: c.lars@telia.com 
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Vägverket 
 

Texttelefon: 0243-750 90 

 Kjell Strömmer 
Sektion Miljö 

kjell.strommer@vv se 
Direkt: 0243-750 95 

 

 
 
Datum: 2006-10-18 Beteckning: SA80B 04:20788 
 
 
 

Ny tumregel om vägtrafikljud och störning 

SAMMANFATTNING 
Gamla tumregler om ljud och störning håller inte. 
Ny regel: För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 % 

HÄRLEDNING 
Vi ser ofta skrivet om trafikbuller att en ökning av ljudnivån med 3 dB knappast 
märks och att det behövs en ökning med 8-10 dB för att uppleva en fördubbling. 
Detta stämmer inte med verkligheten och det finns inget stöd i forskningen för ett 
sådant påstående. Det har blivit en myt i samhället som lett till många felaktiga 
beslut. Det är dags att reda ut begreppen, avliva myten och formulera tumregler som 
leder rätt.  

En ökning med 3 dB betyder en fördubbling av det man mäter- inget annat 
Måttet dB anger endast ett förhållande mellan två olika tal i en logaritmisk skala. 
Exempelvis om ett ljud är 3 dB starkare än ett annat ljud så betyder det att ljudet 
mäter = 103/10 gånger starkare, vilket är samma sak som 1,995 gånger starkare, d.v.s. 
en fördubbling. Om ett ljud är 1 dB starkare så betyder det att ljudet mäter = 101/10 
gånger starkare, vilket är samma sak som 1,259 gånger starkare, d.v.s. 26 % starkare. 
Om ett ljud är 10 dB starkare så betyder det att ljudet mäter = 1010/10 gånger starkare, 
vilket är samma sak som 10 gånger starkare. 

Att mäta en sak men mena en annan 
Om man däremot mäter en sak, t ex ljudtryck, men menar en annan sak, t ex upplevt 
ljudstyrka eller störning, är det bara vid linjära samband mellan det man mäter och 
det man avser mätningen skall avspegla/representera som samma 
storleksförhållanden gäller. Man antar i allmänhet att samma förhållande mellan 
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ljudtryck och upplevd ljudstyrka gäller för vägtrafikbulller som för en enkel ton, 
även om det är helt olika ljud. Sedan gör man, medvetet eller omedvetet, antagandet 
att upplevd ljudstyrka har ett linjärt förhållande till störning, vilket är det vi 
egentligen vill beskriva. Båda dessa antaganden stämmer inte för vägtrafikbuller. 

En fördubbling av ljudstyrkan upplevs mycket olika starkare  
För en enkel ton varierar sambandet mellan upplevt ljudstyrka och uppmätt 
ljudstyrka beroende på tonens tonhöjd (frekvens) och ljudtryck. För att uppleva 
dubbel ljudstyrka behöver en sådan ton förstärkas mellan 8- 10 ggr enligt vissa 
källor. Det är detta som är grunden i dagens beskrivningar av trafikbuller. Om man 
däremot har en ton och lägger till en annan lika stark ton med väsentlig annan 
tonhöjd visar det sig att ljudstyrkan kan upplevas fördubblad. I detta fall är tonerna 
tillsammans bara dubbelt så stark och inte 8- 10 ggr, men upplevs ändå dubbelt så 
stark. Trafikbuller är varken det ena eller det andra och det antagna sambandet saknar 
grund. Det är också ointressant då vi egentligen vill veta störning. 

Upplevd ljudstyrka är något annat än upplevd störning 
Att upplevd ljudstyrka är linjär och beskriver upplevd störning på samma sätt 
stämmer inte. Ett exempel är när buller stör samtal mellan två personer. Om 
ljudnivån för kontinuerligt bakgrundsbuller höjs från 55 dBA till 65 dBA kan 
taluppfattbarheten minska från 99 % till 90 %. Om bullernivån höjs lika mycket 
ytterligare, från 65 dBA till 75 dBA minskar taluppfattbarheten till bara 10 %. Det 
betyder nio gånger sämre uppfattbarhet trots att den upplevda bullerökningen enligt 
tumregeln skulle upplevas bara dubbelt så stor.  

Tumregel = För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %.  
Ett exempel på samband mellan uppmätt ljudstyrka och störningar och som många 
har egen erfarenhet av är gles vägtrafik. Undersökningar visar i sådana fall att 
störningar är starkt beroende av antal bullrande fordon som passerar. Dubbelt så 
många fordon (som innebär + 3 dB i ljudnivå) kan ge nära dubbel så stor störning. 
Att vakna en gång på natten eller två gånger betyder mycket. Att påstå att det 
knappast märks går inte hem i stugorna. Det påstår vi om vi följer hittillsvarande myt 
som det faktiskt är. De undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar 
visar på att störningarna fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för 
varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %. 
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   Sid 1 (8)
Mål nr M 3434-06 
Aktbilaga 24 
  

SVEA HOVRÄTT 
Miljööverdomstolen 
Rotel 1305 

DOM 
2007-04-26 
Stockholm 

 
 

     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

08-700 34 00  08-21 93 27 Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 2 
E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

måndag – fredag 
09:00-15:00 

 

 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 11 april 2006 i mål nr M 2771-05,  
se bilaga A 
 
KLAGANDE 
Vägverket Region Sydöst 
Ombud: verksjuristen J.B. 
 
MOTPARTER 
1. C.F. 
2. A.N. 
3. A.J. 
4. B.H. 
5. A.N. 
6. Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun 
 
SAKEN 
Vägtrafikbuller 
 
___________________ 
 
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 
 
Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer 
Samhällsbyggnadsnämndens i Kalmar kommun beslut den 9 december 2004, § 256 
(dnr 2000-2734). 
 
___________________ 
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  Sid 2
SVEA HOVRÄTT M 3434-06
Miljööverdomstolen 

DOM 
 

 
 
YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
 
Vägverket har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och 
fastställa länsstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens beslut att inte förelägga 
verket att vidta bullerdämpande åtgärder på/för fastigheterna i Djurängen längs med 
följande vägar: Harvarevägen, Skördarevägen, Bindarevägen, Räfsarevägen, 
Fäladsvägen, Hagmarksvägen, Norrängsvägen, Västerängsvägen och Söderängsvägen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har yrkat att Miljööverdomstolen 
skall bifalla Vägverkets överklagande och fastställa länsstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
 
C.F., A.N., A.J. och A.N. har yrkat att miljödomstolens dom skall stå fast. 
 
B.H. har avstått från att svara på överklagandet. 
 
 
UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
 
Parterna har i allt väsentligt anfört samma omständigheter till stöd för sin talan som vid 
miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden. 
 
Vägverket 
 
Målet rör samhällsbyggnadsnämndens beslut om att inte förelägga Vägverket att vidta 
några bullerdämpande åtgärder. Något behov av ytterligare bullermätningar och/eller -
utredningar har inte påtalats tidigare i målet. Samtliga tidigare mätningar/utredningar 
är vidare utförda enligt vederbörlig praxis, varför det i vart fall saknas anledning att 
bekosta ytterligare sådana. 
 
Miljödomstolen inför ett nytt synsätt, när den menar att de ekvivalenta bullernivåerna 
skall mätas/beräknas dygn för dygn. Med det synsättet finns det åtskilliga trafikmiljöer 
i Sverige (inte minst kommunala) där riktvärdet 65 dB(A) i befintlig miljö inte klaras. 
Om Vägverket/kommunerna fortsättningsvis skall lägga det synsättet till grund för det 
fortsatta arbetet, innebär det enligt verkets mening avsteg från såväl praxis som de 
anvisningar (t.ex. infrastrukturpropositionen) verket hittills hållit sig till. 
 
Vägverket vill särskilt peka på Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för trafikbuller 
vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur (2001-12-20, Dnr 540-
355-01 Rv) där det tydligt framgår att ekvivalentnivåer för buller baseras på 
trafikårsmedeldygn. Även av Boverkets Tillämpning av riktvärden för trafikbuller 
(2004-11-04, Dnr 20122-4150/2003) framgår att de av riksdag och regering fastställda 
riktvärdena skall beräknas som dygnsekvivalenta ljudtrycksnivåer beräknade för ett 
trafikårsmedeldygn. 
 
Miljödomstolens dom är vidare oklar och oskäligt betungande. 
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Enligt domen skall verket redovisa det antal enskilda dygn under året då trafikbullret 
vid de berörda fastigheterna överstiger 55 respektive 65 dB(A). Följande frågor 
inställer sig då: 
 
Avses med detta vid fasad? 
 
Hur lång tid framöver skall redovisningen omfatta? Enligt domen skall ju 
redovisningen grundas på de "förändringar som kan förutses i framtiden", vilket i 
planeringssammanhang gott och väl kan betyda 25-30 år. Skall Vägverket således anta 
olika händelseförlopp i den kommunala planeringen (se verkets inlaga till 
miljödomstolen) och basera sin redovisning på dessa gissningar? 
 
Det innebär i så fall att verket senast den 1 juli 2006 skall prestera en redovisning som 
till sitt omfång blir närmast absurd. För var och en av de fem olika fastigheterna måste 
nämligen verket - i så fall - göra en beräkning för vart och ett av årets 365 dygn, 
eftersom det är enda möjligheten att kartlägga det antal enskilda dygn då de angivna 
värdena överstigs. Därjämte skall verket redovisa framtida förändringar, dvs. verket 
skall i princip gissa sig till vad som kommer att hända med det aktuella området i 
framtiden. 
 
Sammanfattningsvis skall verket alltså beräkna bullersituationen för var och en av de 
fem fastigheterna dygn för dygn under - för enkelhets skull - en tjugoårsperiod. Alltså 
5 x 365 x 20 = 36 500 beräkningar. Eftersom det dessutom är oklart vad som kommer 
att hända med Djurängenområdet såvitt avser dels kommande exploateringar och dels 
kommunala bullerdämpande åtgärder, så måste rimligen i vart fall en alternativ 
beräkning göras. I så fall skall Vägverket utföra över 70 000 beräkningar för att följa 
miljödomstolens dom. 
 
Enligt Vägverkets mening kan detta inte vara en effektiv användning av samhällets 
resurser, särskilt mot bakgrund av att bullersituationen vid Djurängenområdet redan är 
väl utredd liksom att vare sig de boende, samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen 
ens påtalat något behov av ytterligare beräkningar/mätningar. 
 
Om Miljööverdomstolen - i motsats till vad Vägverket och Naturvårdsverket anser - 
skulle finna att det här rör sig om en väsentlig ombyggnad av väg, är det ytterst viktigt 
att domstolen definierar begreppet väsentlig ombyggnad. 
 
 
C.F., A.N., A.J. och A.N. 
 
Den trafikbullermätning vi hela tiden begärt är en mätning av det verkliga bullret. Det 
verkliga ljudet skall mätas och särskild hänsyn skall tas till bullertopparna. Att åter 
bekosta beräkning av bullret är därför meningslöst, då beräkningsmetoden inte tar 
hänsyn till faktorer som påtagligt ökar trafikbullret. Vi har själva låtit utföra 
bullermätningar med mätinstrument, som klart visar betydligt högre värde än den 
beräkningsmetoden visar. Det minsta man kan begära är att Vägverket genom 
mätinstrument konstaterar om deras metod stämmer. 
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Om beräkningsmetoden skall användas i fortsättningen för att fastställa bullernivån, 
skall denna förbättras så att den beaktar att vägbanans slityta utgörs av grovstenig 
nedsliten asfalt, den verkliga vindriktningen och vindhastigheten, att på- och avfarten 
vid E22 och Ölandsleden omfattar rondeller och att nivåskillnaderna är betydande, att 
bullertoppar uppkommer vid acceleration och inbromsningar, den verkliga hastigheten 
på vägarna, den verkliga – ökande – andelen tung trafik samt det verkliga antalet 
fordon nu och i framtiden. 
 
Enligt miljödomstolens dom skall särskild hänsyn tas till bullertopparna. Dessa är 
störst under sommarmånaderna då trafiken är mycket högre än under övriga året. Det 
är då man vistas utomhus och mest störs och plågas av trafikbullret. Därför bör 
sommartrafiken utgöra grund för beslutet. 
 
Tillägg av A.J. och A.N. 
Den omfattande förändring av E 22 och Ölandsleden som skett sedan de byggdes 
måste betraktas som så väsentlig att det kräver begränsningar av bullernivåerna i 
befintlig miljö.  
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun 
 
En lämplig tidsbas för ekvivalent ljudnivå i de flesta fall är årsmedeldygn. På vissa 
platser där det är stora variationer i trafiken kan det vara lämpligare att utgå från en 
kortare period men inte kortare än ett kvartal. I det här fallet anser vi att det är lämpligt 
att utgå från sommarmedeldygn, vilket vi också har gjort i vår handläggning. Vi 
arbetar på liknande sätt i planeringssammanhang med bullerutredningar i program- och 
detaljplanearbetet. I den kartläggning av trafikbullret som vi håller på med just nu i 
kommunen har vi utgått från årsmedeldygn när det gäller vägtrafikbullret. Att begära 
in detaljerade uppgifter om varje dygn under ett år anser vi vara oskäligt enligt 2 kap.  
7 § miljöbalken. Detta med tanke på de kostnader och praktiska problem det medför att 
ta fram uppgifterna i relation till nyttan med dem. Det är även oskäligt att kräva en 
utredning med tanke på att det i detta fall inte är skäligt att kräva åtgärder av 
Vägverket för att klara riktvärdet för utomhusnivåerna vid fasad. 
 
Kommunen arbetar just nu med ett planprogram för det aktuella området i Djurängen. 
Enligt programförslaget kommer ett bullerskydd att sättas upp som gör att de 
fastighetsägare som klagat får lägre värden än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad i 
markplanet. Bullerskyddet kommer att finansieras genom att ny bebyggelse byggs i 
området.  
 
 
UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 
 
Naturvårdsverket 
 
De bullernivåer som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av väg är: 
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- 30 dB(A) ekvivalentljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximalljudnivå inomhus 

nattetid, 
- 55 dB(A) ekvivalentljudnivå utomhus och 70 dB(A) maximalljudnivå utomhus 

på uteplats i anslutning till bostad. 
 
Dessa bullernivåer har fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53). De skall vara 
vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda 
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte som rättsligt bindande normer. 
 
Tidsbas för beräkning av ekvivalentljudnivån (LAeq) 
Ekvivalent ljudnivå är ett logaritmiskt medelvärde och definieras som den konstanta 
ljudnivå som under en given tid ger samma ljudenergi som en under samma tid 
varierande ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån ger ingen information om hur ljudnivån 
varierar under en viss tidsperiod. Med den fastställda beräkningsmetoden, "Nordisk 
beräkningsmodell, reviderad 1996; Naturvårdsverkets rapport 4623", beräknas 
ekvivalentljudnivån normalt för 24-timmarsperioder, men beräkningsmetoden kan 
även användas till beräkningar för godtyckligt långa tidsperioder. 
 
I Sverige beräknas normalt sett riktvärden, LAeq-måttet, på basis av 
årsmedeldygnstrafiken. Enligt Naturvårdsverkets uppfattning kan dock särskilda 
omständigheter motivera att ekvivalentljudnivån beräknas på basis av en annan 
tidsperiod; exempelvis att en stor del av årstrafiken förekommer under en kortare 
tidsperiod, t.ex. sommarperioden. I sådana fall bör beräkningarna baseras på den mest 
intensiva tidsperioden och den trafiksammansättning som råder under denna 
tidsperiod. 
 
Av handlingarna framgår att vägtrafiken under sommarmedeldygnet är i genomsnitt 40 
% högre jämfört med det genomsnittliga årsmedeldygnets vägtrafik. Beräkningen av 
ekvivalentljudnivån i detta fall bör därför baseras på sommarmedeldygnets 
trafikintensitet och sammansättning och inte på årsmedeldygnets. En beräkning 
baserad på trafiken under sommarperioden bör därför vara utgångspunkten för 
bedömningen av vilka bullerskyddsåtgärder som bör vidtas i detta fall. 
 
När kan vägen anses ha blivit föremål för en väsentlig ombyggnad 
En ombyggnad av en väg kan klassas som en väsentlig ombyggnad om åtgärderna som 
vidtas är av sådan dignitet som medför väsentliga förändringar av vägens karaktär. 
Sådana förändringar kan t.ex. vara en omläggning av en väg genom att den breddas 
väsentligt, så att vägen får flera körfält och högre hastighetsgränser, eller genom att 
den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning. 
 
Av handlingarna framgår att den aktuella vägen har varit föremål för vissa 
förändringar och ombyggnationer. Enligt Naturvårdsverkets uppfattning har åtgärderna 
dock inte varit av sådan omfattning att det är fråga om en väsentlig ombyggnad av 
vägen. Även om vägen inte har varit föremål för väsentlig ombyggnad måste en 
bedömning göras i det enskilda fallet. En sådan bedömning kan leda till högre krav på 
begränsningar av bullernivåerna än vad som anges i infrastrukturpropositionen i de fall 
en genomgripande förändring skett av t.ex. trafiken i området. Av handlingarna 
framgår att området kommer att genomgå ytterligare förändringar som sannolikt 
kommer att påverka trafikflödet på den aktuella vägen. I de fall det sker en 
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trafikökning måste den dock vara mycket omfattande för att detta skall ge utslag på 
den ekvivalenta ljudnivån längs vägen. För att en ökning av den ekvivalenta ljudnivån 
skall uppgå till 3 dB(A) krävs att det sker en dubblering av trafiken. Naturvårdsverket 
anser således inte att vägen har varit föremål för väsentlig ombyggnad eller att det i 
övrigt finns skäl i nuläget att ställa krav på mer långtgående begränsningar av 
bullernivåerna än för befintlig miljö. 
 
 
Boverket 
 
Sammantaget gäller att Boverkets ansvarsområde vad gäller buller inte omfattar 
befintliga miljöer. Utifrån plan- och bygglagens perspektiv gäller att byggnader ska 
uppfylla de krav som gällde när de uppfördes eller när en ändring vidtogs som 
omfattas av reglerna om ändring av byggnader. Detsamma gäller planeringssituationen 
- fast med den skillnaden att det inte finns några myndighetsregler att stödja sig på. 
 
I rapporten Tillämpning av riktvärden för trafikbuller, 2004, dnr 20122-4150/2003, 
framtagen tillsammans med Socialstyrelsen och Naturvårdsverket, försöker Boverket 
visa på att det bör finnas möjligheter att medge avsteg i planeringen från de riktvärden 
som angavs i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). I propositionen anges 
tydligt att riktvärden är just riktvärden och inte bindande regler. Boverket menar att 
man i städers centrala delar i vissa fall kan tillåtas medge avsteg från riktvärdena om 
man t.ex. har en tyst eller ljuddämpad sida och bullersituationen i övrigt är 
tillfredsställande. Boverket har inte samma uppfattning som Naturvårdverket och 
Socialstyrelsen om hur långt man kan sträcka sig vid avvikelser i planeringssituationen 
eftersom sistnämnda myndigheter uppfattar riktvärdena som absoluta gränsvärden. 
 
Boverket har inte möjlighet att uttala sig om tillämpningen av miljöbalken i detta mål. 
Vad gäller bullerberäkningar och mätningar av buller i enskilda ärenden har Boverket 
ingen egen expertis. Plan- och bygglagen har inget ombyggnadsbegrepp vad gäller 
vägar i det avseende som berörs i detta mål och som bygger på uttalande i 
infrastrukturpropositionen och de trafikpolitiska propositioner som styr trafikverkens 
åtgärdsprogram mot buller i befintlig bebyggelse.  
 
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 
 
Miljööverdomstolen har i ett antal fall som gällt buller utmed järnvägar tagit ställning 
till frågan om och i vilken utsträckning bullerdämpande åtgärder skall vidtas (jfr 
exempelvis Miljööverdomstolens domar 2005-10-18 i målen M 6047-04, M 3017-04, 
M 9590-03 och M 1512-04). De principiella överväganden som gjorts i dessa fall är i 
stor utsträckning också tillämpliga när det gäller buller från vägtrafik.  
 
För vägtrafik liksom för trafik på järnväg är utgångspunkten vid en bedömning av om 
och vilka bullerdämpande åtgärder som bör vidtas utmed en viss sträcka att åtgärderna 
skall syfta till att begränsa bullernivåerna så att dessa inte är högre än vad som 
motsvarar en god miljö. En god miljö får anses motsvaras av de bullervärden för ny- 
och ombyggnader som framgår av infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning 
för framtida transporter, prop. 1996/97:53), nämligen bland annat 55 dB(A) som 
ekvivalentvärde utomhus (vid fasad). När det gäller befintliga miljöer som exponeras 
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för vägtrafikbuller anges att i en första etapp bör ett åtgärdsprogram syftande till att 
klara 65 dB(A) som ekvivalentnivå utomhus genomföras. (Se s. 43 f. a. prop.)  
 
Regeringen har i den senaste miljömålspropositionen (Svenska miljömål – ett 
gemensamt uppdrag, prop. 2004/05:150) konstaterat att trafikbuller är ett stort 
hälsoproblem, särskilt i större tätorter, och att omkring två miljoner människor i 
Sverige bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider de av riksdagen antagna 
riktvärdena utomhus vid bostaden. Cirka 80 procent av trafikbullret kommer från 
vägtrafiken (se s. 190 a. prop.). Riksdagens miljömål God bebyggd miljö har som 
delmål 3 att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 
5 procent till år 2010 jämfört med år 1998. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av 
omgivningsbuller har i Sverige genomförts genom förordningen (2004:675) om 
omgivningsbuller. I förordningen föreskrivs att omgivningsbuller inom kommuner och 
kring vägar av vissa storlekar skall kartläggas och att åtgärdsprogram skall upprättas 
inom vissa angivna tider.  
 
Det finns således generellt sett behov av att åtgärda trafikbuller i samhället. Frågan i 
målet är om de faktiska förhållandena i detta fall är sådana att det är rimligt att nu vidta 
åtgärder för att klara infrastrukturpropositionens riktvärden och om det är erforderligt 
att genomföra ytterligare utredningar för att klarlägga förhållandena. Vid den 
bedömningen har det betydelse om vägen skall anses ha genomgått en väsentlig 
ombyggnad eller om det är fråga om en befintlig miljö.  
 
Det har inte framkommit att det utförts några väsentliga ombyggnader av Ölandsleden 
eller E22 i anslutning till Djurängenområdet. Den trafikökning som skett och som kan 
förväntas till följd av etableringen av ett möbelvaruhus utgör en allmänt ökad 
trafikbelastning och är således inte en följd av någon trafikomläggning eller liknande. 
Trafikökningen speglas också av aktuella uppgifter om bullernivåer. På grund av vad 
som anförts tar Miljööverdomstolen, i likhet med miljödomstolen, som utgångspunkt 
vid den bedömning som skall göras i målet att det är fråga om en befintlig miljö. 
 
En särskild omständighet i detta fall är variationerna i trafikbelastning under året, där 
belastningen är betydligt större under sommaren än under vintern. För att ta hänsyn till 
detta förhållande bör ekvivalentnivån enligt Miljööverdomstolens mening beräknas 
med utgångspunkt i trafikbelastningen under sommarmånaderna. Bullernivåerna vid de 
klagandes fastigheter underskrider 65 dB(A) även med de värden som baserar sig på 
sommartrafiken. Som miljödomstolen konstaterat är ekvivalentvärdena utomhus inte 
så höga att klagandenas fastigheter omfattas av åtgärdsprogramment enligt 
infrastrukturpropositionen. Enligt Miljööverdomstolens mening finns det – sedan 
hänsyn tagits till trafikvariationen under året – inte några andra omständigheter som i 
detta fall skulle motivera ett avsteg från den prioritering av åtgärder som anges i 
infrastrukturpropositionen. 
 
Vid denna bedömning finns det inte behov av ytterligare utredning om trafikbullret vid 
klagandenas fastigheter. Miljödomstolens föreläggande skall därför upphävas och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut fastställas.  
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Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per-Anders Broqvist, referent, och Rose 
Thorsén, miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsrådet Marinette Andersson. 
Enhälligt. 
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Till: 
Trafikverket 
Kungälvs kommun                                                                     referens KS15/2077 

Väg 168 genom Tjuvkil 

Sammanfattning 
Vägutredningar angående vägen genom Tjuvkil har pågått sedan början på 1990-talet. Den 
rekommenderade väglösningen av kommun och dåvarande vägverket har varit en förbifart Tjuvkil 
vilken också finns beskriven i kommunens översiktsplan. En förbifart har varit lösningen som alla har 
väntat på och den förväntade tillblivelsen har möjliggjort för kommunen att tillåta omvandling av 
fritidshus och förtätning av bostäder samt under senare år en ökad exploatering. Varje enskild 
exploatering kan uppfattas vara av begränsad betydelse, dock blir de sammantagna 
konsekvenserna över tid stora. Att som nu jämföra ett så kallat nollalternativ, att inte göra något, 
med det nu föreslagna alternativet är vilseledande. Man skall givetvis jämföra det föreslagna 
projektet med förbifarten inte nollalternativet.  

Under perioden 1993-2017 växer trafiken genom Tjuvkil med 3,2 % per år enligt TRV’s mätningar. 
Under perioden 2017-2022 slutförs flera stora exploateringar vilket medför att vid ett tänkt öppnings 
år 2022 så kommer trafikflödet genom Tjuvkil att vara på den av trafikverket angivna nivån för 2040. 
TRV grundar sina bullerberäkningar på ÅDT årsmedeltrafiken trots att man vet att SDT 
sommarmedeltrafiken är 70% högre. Detta innebär att alla miljökonsekvenser blir förskönade.  

Uppskattningsvis så ligger bullret år 2022 cirka 5 dBA högre än vad TRV ange för 2017. Med 
ytterligare exploatering 750 bostäder till 2040 så kommer bullret att öka med ytterligare 3 dBA. 

Att prata om en GC-väg är vilseledande när föreslagen väg och detaljplan handlar om att ersätta 
förbifart Tjuvkil. Det föreslagna projektet är ingen hållbar trafiklösning 

Detaljplan 
Arbetet med väg 168 och förslag till förbättringsåtgärder har pågått i många år.  

År 1993 genomförde Kungälvs kommun förstudier gällande befintlig väg och ny sträckning vid Tjuvkil, 
detta resulterade i att fyra olika alternativ till ombyggnad av vägen redovisades.  

 År 1995 påbörjades arbetet med en vägutredning för väg 168, delen Marstrand – Ytterby, då 
miljöbalken infördes år 1999 kunde denna vägutredning inte utgöra underlag för beslut om fortsatt 
projektering, utredningsprocessen fick istället delvis göras om.   

Mellan år 1999 - 2000 genomfördes därför förstudien Väg 168, Marstrand – Kungälv, delen vid 
Tjuvkil. Beslut togs att en vägutredning skulle upprättas som studerar de två tidigare föreslagna 
alternativen för nysträckning samt förslaget om en upprustning av befintlig väg.  

Vägutredningen färdigställdes år 2002 och där beslutade dåvarande Vägverket att fortsatt arbete 
skulle inriktas på utbyggnad av väg 168 i ny sträckning. Genom detta beslut avvek Vägverket från 
Länsstyrelsens avstyrkan av denna nysträckning. Länsstyrelsen förordade istället ett nollplus-
alternativ, det vill säga en förstärkning och upprustning av väg 168:as befintliga sträckning. 
Länsstyrelsens motiv var att nysträckningarna innebar en påtaglig skada på riksintresset för 
naturmiljö enligt 3 kap miljöbalken men också en påtaglig skada på riksintresse enligt de särskilda 
hushållningsbestämmelserna i kap 4 Miljöbalken.      
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Under 2011 och 2012 fortsatte Trafikverket med arbetsplan inför en planerad byggstart år 2015. 
Slutligen presenterades ett förslag till en ny sträckning som jämfört med tidigare alternativ i 
vägutredningen hade flyttats något norrut i sin södra del samt sammanföll något med en befintlig väg 
570. Länsstyrelsen beslutade då att nysträckningen inte längre kunde anses ge en påtaglig skada på 
riksintresset för naturvård enligt 3 kap Miljöbalken, men fortfarande innebar en påtaglig skada på 
riksintresset enligt 4 kap Miljöbalken. Trafikverket avbröt därmed arbetet. 

Jag hävdar att Länsstyrelsens beslut strider mot svensk lagstiftning! 

Riksintresse utgör inget hinder för förbifart Tjuvkil: 

0) Lagtexten säger om Riksintressen: Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken får exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 - 8 § 
§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

1) Mark och Miljödomstolens dom nedan är i linje med lagtexten ovan och upphäver 
Länsstyrelsens beslut att 4 kapitlet i Miljöbalken utgör hinder för förbifart Tjuvkil eftersom 
domstolen konstaterar att Tjuvkil är att betrakta som tätort och att bestämmelserna i 4 
kapitlet miljöbalken inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

2) Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 2016-07-07 konstaterar i dom i mål   
P1462-16 att Tjuvkil är att betrakta som tätort. Domstolen konstaterar också att 
bestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken inte utgör något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter!  

3) Trafikverkets förslag till förbifart Tjuvkil de så kallade alternativ A och B omfamnas båda av 
tätorten Tjuvkil och därför föreligger det inte något hinder enligt riksintresse 4 kapitlet 
Miljöbalken för dessa vägalternativ. 

4) År 2011-2013 i arbetet med en arbetsplan för förbifart Tjuvkil presenterar Trafikverket en 
något modifierad sträckning av förbifarten, Länsstyrelsen beslutade då att nysträckningen 
inte kunde anses ge påtaglig skada på riksintresse enligt 3 kap Miljöbalken. 

5) Av punkterna 0-4 ovan följer att det inte föreligger några hinder för förbifart Tjuvkil på grund 
av riksintresse 3 & 4 kapitlet i Miljöbalken! 

Förbifarten finns med i Kommunens översiktsplan från 2010 som en förutsättning för kommande 
exploatering i Tjuvkil och västerut. Förbifarten fanns också med i den regionala infrastrukturplanen 
för 2010-2021. En rad exploateringsprojekt har genomförts och pågår, alla har beviljats med 
utgångspunkten att en förbifart skall komma tillstånd. Varje enskild exploatering kan uppfattas vara 
av begränsad betydelse, dock blir de sammantagna konsekvenserna över tid stora. 

-Jag hävdar att lokaliseringen av väg 168 genom Tjuvkil alternativt förbifart måste prövas av 
behörig domstol innan det nu föreslagna vägprojektet genom Tjuvkil genomförs! 

-I nulägesbeskrivning av trafikflöde och buller skall trafikflödet för år 2010 ansättas. Eftersom 
trafikökningen har varit väsentligt mycket högre under denna period jämfört med Trafikverkets 
basprognos. Och de genomförda exploateringarna har kommit tillstånd under förutsättningen att en 
förbifart skall anläggas. Trafiktillväxten I Tjuvkil är under perioden 2009-2013 drygt 3% och under 
perioden 2013-2017 knappt 7% per år enligt TRV’s mätningar! TRV’s basprognos anger 1% årlig 
tillväxt. 

I ett brevsvar skriver Länsstyrelsen att Trafikverket i egenskap verksamhetsutövare och 
projektägare som beslutar om hur planeringen skall bedrivas med avseende på process och innehåll, 
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till exempel val av vilka alternativa sträckningar som skall studeras. Och att Länsstyrelsen endast är 
remissinstans. 

Jag hävdar att det är Trafikverkets alternativt Kungälvs kommuns ansvar att driva frågan om förbifart 
till beslut i vederbörlig domstol. Annars kan inte alternativ lokalisering av väg 168 anses vara 
fullständigt utredd!  

Nedanstående figur (referens boverket) beskriver planläggning av bostäder i bullerutsatta lägen, det 
motsatt måste givetvis också gälla, dvs vid planläggning av väg som medför buller över gränsvärden 
för befintliga bostäder. 

 

 

Boverket skriver vidare: 

”-Industribuller och annat omgivningsbuller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
lokaliseringsprövning av nya bostadsbyggnader i detaljplan eller bygglovsbeslut. 
Människors hälsa och säkerhet utgör grundläggande allmänna intressen. Plan- och 
bygglagen kräver att bebyggelse och byggnadsverk förläggs till mark som är lämplig för 
ändamålet. I denna lämplighetsbedömning ingår sedan tidigare "möjligheten att 
förebygga bullerstörningar". Detta ska ske vid både planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. 

Denna bestämmelse har i januari 2015 specificerats till att avse bostadsbyggnader som kan 
exponeras för omgivningsbuller. Med omgivningsbuller avses buller från flygplatser, industriell 
verksamhet, spårtrafik och vägar. Lagen föreskriver att lokaliseringen av bostadsbyggnader ska 
ta hänsyn till möjligheten att förebygga omgivningsbuller. Utformning och placering av 
bostadsbyggnader ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa vad gäller 
omgivningsbuller kan förebyggas.” 

Det omvända måste givetvis också gälla att utformning och placering av väg ska ske på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa vad gäller omgivningsbuller kan 
förebyggas.” 

I utredning om förbifart Tjuvkil konstaterades att endast en ny fastighet skulle påverkas av 
omgivningsbuller och att det skulle gå att åtgärda. Att jämföra med att 80-tal fastigheter kommer att 
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få över riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad när vägen går genom Tjuvkil enligt PM 
buller.  

Beräknat med ÅDT trafik, Vid bullerberäkning vid fasad och eller uteplats skall givetvis SDT användas 
eftersom det är sommartid som man vistas ute! Vilket kommer att ge än högre bullernivåer. 

Nedanstående tabell kommer också från Boverket av den framgår att planer för bostäder inte skall 
genomföras då ljudnivån dag överskrider 60 dBA och natt 50 dBA. Båda dessa värden överskrids av 
den föreslagna planen. Därför skall inte planen för väg genom Tjuvkil godkännas!  

 

-Jag anser att alla konsekvenser av detta projekt skall jämföras med konsekvenserna av förbifart 
Tjuvkil. Dvs trafikflöde, buller, vibrationer och luftkvalitet skall jämföras med hur det hade blivit i 
Tjuvkil om förbifarten hade genomförts! 

PM Trafikprognos 
I mitt tidigare brev

 

Konstaterar jag att felaktiga indata från kommun leder till att den av trafikverket beräknade 
trafikflödet är för lågt. Och att det av TRV beräknade trafikflödet 2040 kommer att nås redan 2022. 
Detta beror på att TRV/kommunen inte tar hänsyn till de exploaterings projekt som är pågående och 
avslutas under perioden 2017-2022. Min indata är hämtad från Kommunens utbyggnadsplan 2017-
2019, beslutade detaljplaner och TRV’s kalkyl av trafik genererad av förskola i Tjuvkil. Trafiktillväxten 
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under perioden 2017-2022 avviker kraftigt från basprognosen, under perioden är trafiktillväxten i 
storleksordningen 9% per år att jämföra med den av TRV ansatta 1%. 

Rätt ansats av exploatering ger att ÅDT utan exploatering i mätpunkt C kommer 2040 att vara på 
nivån 7000 fordon per dygn och med exploatering 11 000 f/d. Och redan 2022 ligger ÅDT på nivån 
6000 f/d i mätpunkt C och drygt 7000 f/d i mätpunkt E.  

Från VGU 2016:083 är nedanstående tabell hämtad. 
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Väg 168 genom Tjuvkil är att betrakta som både genomfartsväg och turistväg enligt 
samrådsunderlaget. Av TRV schablon ovan framgår att ÅDT kommer att överskridas 6 månader om 
året! 

De angivna % satsen för Turisttrafik 200:e timmen är 12,2 % inte 10 % som används i TRV’s kalkyl. 

 

PM Buller 
Fastigheternas uteplatser och grönytor skall ses som rekreationsplatser för de boende och följa 
kraven på buller för rekreationsplatser i tätort. Dvs 45-55dBA maximalt 

I TRV’s dokument: Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäkningar? – 
revidering 2018 står följande att läsa: 

Där kan det vara av stor vikt att ta hänsyn till vad man känner till om mer lokala förhållanden. 
Basprognoserna kan i vissa fall vara för lågt räknade, eftersom de är framtagna med viss försiktighet 
för att ge trovärdiga nyttoeffekter i samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturinvesteringar. 
Utifrån de förutsättningar, inkl. beslutad politik, som basprognoserna bygger på kan de ändå 
betraktas som prognos för den mest troliga framtida trafikeringen, vilket innebär en inbyggd 
sannolikhet på 50% för att överskridas. 
Dimensionering av bullerskydd för ny bebyggelse bör därför om möjligt ha säkerhetsmarginal för 
att hantera de osäkerheter i underlagen som finns.   
Att ta hänsyn till lokala beslut som inte ingår i basprognosen behöver inte vara en avvikelse mot 
basprognosen, oftast handlar det om beslut på en mycket finare geografisk nivå än vad 
basprognosen kan hänsyn till och där besluten påverkar trafikutvecklingen. Det kan handla om en 
antagen detaljplan, förändrad trafik till och från en viss industri, både vad gäller väg och järnväg etc. 
Om det finns anledning att tro att det lokala trafikflödets avvikelse är betydande från tillväxttalen i 
basprognosen ska aktuell kommuns detaljplan studeras. På så sätt kan hänsyn tas till framtida 
eventuella etableringar (bebyggelse, köpcentra etc) som kan påverka trafikflödet. 
Beslut som med säkerhet kommer att genomföras kan användas för justering av basprognosen” 
 

Det kan konstateras att hänsyn inte har tagits till de lokala förutsättningarna! Och att beräkningarna 
är gjorda med fel trafikflöden se ovan under trafikprognos. 

-Trafiktillväxten under perioden 2017-2022 avviker kraftigt från basprognosen, under perioden är 
trafiktillväxten i storleksordningen 9% per år att jämföra med den av TRV ansatta. Och det av TRV 
kalkylerade ÅDT för 2040 kommer att uppnås redan 2022. (se under trafikprognos) 

-I bullerutredningen har man inte tagit hänsyn att trafiken genom Tjuvkil ökar kraftigt under 
sommartids sommarmedeltrafiken (SDT) ökar med 60-70% jämfört med ÅDT. Det är rimligt krav att 
bullerberäkningarna görs med SDT inte ÅDT. Det är ju trots allt under sommartid som man vistas ute 
och använder uteplatser.  

-Dimensionering av bullerskydd skall göras med SDT. 

-PM Buller behöver göras om med rätt indata! 

-Det måste tillföras mycket mer omfattande bullerdämpnings åtgärder nuvarande förslag är 
otillräckliga! 
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-Fastigheten Tjuvkil 2:104 har en befintlig bullervall mellan fastigheten och väg 168. Denna måste 
lämnas orörd alternativt förbättras. Sommartid är de uppmätta bullervärdena på uteplats > 60 dBA 
och på balkong >65 dBA dagtid på fastigheten. 

Miljökonsekvenser 
Alla miljökonsekvenser skall ställas i relation till utebliven förbifart. Och beräknas med rätt ansatta 
trafikflöden (se ovan PM trafikprognos) 

Miljökvalitetsnormen är att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför 
skadliga effekter på människors hälsa. Genom kartläggning och åtgärdsprogram ska 
det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

WHO skriver i sin utredning om buller från 2018 Environmental Noise Guidelines 

for the European Region: 

-”Environmental noise is an important public health issue, featuring among the top environmental 
risks to health. It has negative impacts on human health and well-being and is a growing concern 
among both the general public and policy-makers in Europe. 

 

Jag anser att åtgärder måste implementeras så att samtliga fastigheter inte utsätts för mer buller än 
de av WHO rekommenderade värdena ovan! Försiktighetsprincipen skall råda! 

Jag anser det vara orealistiskt och felaktig att beräkna buller, luftföroreningar och vibrationer med 
utgångspunkt ifrån ÅDT. Det är ju framförallt under sommartid som vistelse sker ute därför skall SDT 
sommarmedeltrafik användas vid beräkning. Försiktighetsprincipen skall råda. 

Boendemiljö 
De flesta fastigheterna som gränsar till väg 168 ligger på Norra sidan, jag anser att norra sidan av GC-
vägen skall följa befintlig vägs linjeföring på norra sidan för att dagens avstånd till fastigheterna. 
Södra sidan av väg 168 består till stora delar av ängsmark som är tänkt att detaljplaneläggas och 
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bebyggas senare. Använd dessa områden till vägområde! Och minimera intrång så lång det är 
möjligt.  

Dock om GC-väg vävra-Tjuvkil läggs på sydsidan skall även GC-väg genom Tjuvkil gå på sydsidan om 
väg 168. 

Vägens linjeföring/breddning av väg 

 

 

Mark som kan tas i anspråk för vägprojektet 

Nuvarande projektförslag tar inte hänsyn till de boende i Tjuvkil 

Som framgår av bilden ovan så är de flesta fastigheterna i närområdet utmed vägsträckan belägna på 
norrsidan om väg 168. På sydsidan finns det på flera ställen mark som kan tas i anspråk för 
vägprojektet. De flesta områdena på sydsidan skall exploateras i framtiden.  

Genom att ändra vägen linjeföring och lägga GC-vägen över befintlig väg så att GC-vägen följer dagen 
väglinje på norrsidan på de utpekade områdena ovan samt utnyttja de tillgängliga områdena på 
sydsidan för vägen kan intrånget mot befintliga fastigheter minskas. En väg som inte erbjuder långa 
raksträckor ökar efterlevnaden av hastighetsbegränsningar. 

Om hastighetsbegränsningar på sträckan ändras till 60 km/h respektive 40 km/h så minskar behovet 
av att bredda vägen.  

Det är nu föreslaget att bredda vägen till 6,5 till 7m på 50 sträckan och till 7,5 till 8 m på 70 sträckan. 
Det bör vara mer än tillräckligt med en 6,5 m bred väg om hastigheten sänks till 60 km/h respektive 
40 km/h. 

Lägre hastigheter innebär också att säkerhetszonernas omfång kan minskas! Mindre vägbredd 
minskade säkerhetszoner innebär lägre kostnader som kan omfördelas till ändrad linjeföring samt 
utökade bullerdämpnings åtgärder. 
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Tillgänglighet/barnkonventionen 
Väg 168 skall detaljplaneläggas genom Tjuvkil och ligger inom kommunens planerade 
detaljplaneområde. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på tillgänglighet 
se Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2. Vidare så skriver både 
kommun och Trafikverket i sina planprogram att Tjuvkil är en tätort. 

I tätort skall gångpassager hastighets anpassas till max 30km/h! Så att personer med nedsatt 
rörelseförmåga och orienteringsförmåga har möjlighet att bruka passagerna. Det samma gäller enligt 
barnkonventionen! 

Tillgänglighet enligt ALM 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige 
anslöt sig till konventionen 2008.  

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader. ALM är den svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven och 
utgör skall-krav vid utformning. 

Utredningsförslaget tar inte hänsyn till Barnkonventionen: 

> Frihet från barriärer i gaturummet ökar barnens rörelsefrihet. 50 km/h vid gångpassager medför 
barriär 
> Barn är särskilt känsliga för avgaser och partiklar. Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte hänsyn till 
barn 
> Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, Bullerutredningen tar inte hänsyn till barn 
 

 
I rapporten sänktbashastighet i tätort, rapport 2017:16 skriver Trafikanalys: 
”-Sambandet mellan hastighet och skador är väl belagt. Ju högre hastighet desto högre risk att råka 
ut för en olycka och desto större sannolikhet för att olyckan får allvarliga konsekvenser. 
Krockvåldskurvan visar att en kollision mellan bil och fotgängare inte får ske i en högre hastighet än 
30 km/h om man vill värna om människors liv och hälsa (Figur 6.1). 
Trafikverket presenterade därför nya krockvåldskurvor under 2012. Med utgångspunkten att 
tätorternas trafiksystem ska dimensioneras utifrån oskyddade trafikanters behov blir dock slutsatsen 
densamma, dvs. att 30 km/h bör vara den dimensionerande hastigheten på platser och i områden 
där bilar, fotgängare och cyklister blandas.” 
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Figur 6.1 Krockvåldskurvor som visar uppskattad viktad risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+) 
vid olika påkörningshastigheter.  
Källa: (Trafikverket, 2012a) 
 
I kommunal VGU guide, vägar och gators utformning står det på sidan 43: 
För trafiksäkerhet i en gångpassage gäller att den har: 
> god kvalitet om biltrafikens hastighet (85-perc.) är lägre än 30 km/tim 
> acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är 30–40 km/tim 
> icke acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är högre än 40 km/tim 
 
I VGU 2016:086 s 17 står det: 
I korsningspunkter med bilvägar och där gc-trafiken integreras med biltrafiken bör utformning 
ske så att vägen är hastighetssäkrad till gång fart eller max 30 km/tim 
 
Jag konstaterar att nuvarande förslag inte uppfyller kvalitetskraven på trafiksäkerhet och att 
gångpassager måste hastighetssäkras till maximalt 30km/h 
 

Placering av GC-väg 
Nuvarande förslag har GC vägen placerad på Norra sidan av väg 168. Samtidigt med denna utredning 
pågår en utredning om GC-vägen från Vävra kors till Tjuvkil. Nuvarande förslag har GC vägen placerad 
på sydsidan om väg 168 men TRV har fått i uppdrag att utreda möjligheten att placera GC vägen på 
Norrsidan. Jag anser att detta (projekt Tjuvkil) vägförslag skall invänta utredningen om GC väg 
Vävra-Tjuvkil och om inte förslaget att lägga GC-på norrsidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil vinner 
bifall skall det utredas att lägga GC-vägen genom Tjuvkil på sydsidan. 

Hastighet, portal-öar för hastighetssäkring 
TRV konstaterar i PM trafik att 80% av trafiken överskrider de idag gällande hastighetsgränserna. 
Detta medför bland annat att buller problematiken är större än vad som anges i PM buller.   
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I tidigare samrådsunderlag 2014 rekommenderades det att sänka hastigheten på 50 km/h sträckan 
till 40 km/h och på 70km/h sträckan till 60km/h. jag anser att den lägre hastigheten skall gälla genom 
Tjuvkil. Det kan övervägas att höja hastigheten till 80 km/h från Nordösundet till Marstrand för att 
kompensera för den förlängda restiden på grund av hastighetssänkningen genom Tjuvkil. 

I den västliga och östliga entrén till Tjuvkil bör det anläggas kraftiga portaler för att 
tydliggöraankomst till tätort med lägre hastighet se bild nedan från VGU. Vidare så måste det införas 
hastighetsänkande åtgärder inom hela utbredningsområdet i form av ytterligare portar samt gupp 
vid gångpassager.  

Vid entréportarna skall det även anläggas fickor för bussarna att köra in på, så att trafik som har 
saktats ned av bussen genom Tjuvkil får möjlighet att köra om. 

 

 

Busshållplatser 
 Jag anser att busshållplatsen vid Gulskärsvägen är felaktigt placerad, man kan inte enbart titta på 
avståndet mellan hållplatserna utan även ta hänsyn till vilka områden som servas av hållplatsen. 

Nuvarande placering vid Stenskärsvägen är bättre eftersom det finns anslutande gång och cykelstigar 
från Gulskärsvägen och Lerskärsvägen till Stenskärsvägen. Dessutom planeras det förskola och 
äldreboende på ängsmarken på sydsidan väg 168 närbeläget stenskärsvägen (detaljplan Hermansby 
353, del av Tjuvkil 1:4 m.fl.). 

Vidare så anser jag att bussarna skall stanna på vägbanan på samtliga hållplatser i Tjuvkil och att det 
anläggs omkörningsfickor vid utfarten från Tjuvkil i väster och öster. Allt för att dämpa hastigheten 
genom Tjuvkil. 

Projektmål 
I samrådsunderlaget anges bland annat nedanstående projektmål: 

•Öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. 
• Minimera intrånget/påverkan på den befintliga miljön. För att bevara den miljö/landskapsbild som 
finns där idag krävs gestaltningsåtgärder. 
•Begränsa störningar för närboende. Under projektering, byggskedet samt driftskedet. 
•Skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken samt öka tillgängligheten för busshållplatser. 
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Jag anser att nuvarande förslag missar samtliga mål ovan. Åtgärder som förbättrar måluppfyllelse är: 
-hastighetssäkrade gångpassager till 30 km/h. För att öka tillgänglighet för barn och 
funktionshindrade 
-ändrad linjeföring av väg- och GC-bana  
-utnyttja tillgängliga markområden på sydsidan för att minska intrång på befintliga fastigheter.  
-implementera fler bullerskyddsåtgärder både trafiknära och fastighetsnära 

Summering 
-Jag anser att alternativa sträckningar, lokalisering av väg inte är fullt utredda, och att förbifart Tjuvkil 
måste prövas av behörig domstol innan detta projekt påbörjas. 

-Jag anser att miljökonsekvensbeskrivning av detta projekt skall göras utifrån utebliven förbifart. Och 
konsekvenser av projektet jämföras med hur miljön hade blivit i Tjuvkil med genomförd förbifart. 

-Jag anser det vara orealistiskt och felaktig att beräkna buller, luftföroreningar och vibrationer med 
utgångspunkt ifrån ÅDT. Det är ju framförallt under sommartid som vistelse sker ute därför skall SDT 
sommarmedeltrafik användas vid beräkning. Försiktighetsprincipen skall råda 

-Jag anser att PM trafik skall göras om med rätt ansatt exploatering för perioden 2017-2022. 

-Jag anser att PM buller skall göras om med rätt trafiktillväxt enligt ovan. Och att mycket mer 
omfattande åtgärder mot buller måste tillföras. Se rekommendationer från WHO angående skadliga 
bullernivåer. Fastigheten Tjuvkil 2:104 har en befintlig anlagd bullervall mellan fastigheten och väg 
168. Denna måste lämnas orörd alternativt förbättras 

-Jag konstaterar att nuvarande förslag inte uppfyller kvalitetskraven på trafiksäkerhet i tätort och att 
gångpassager måste hastighetssäkras till maximalt 30km/h 
 
-Jag anser att detta vägförslag skall invänta utredningen om GC väg Vävra-Tjuvkil och om inte 
förslaget att lägga GC-på norrsidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil vinner bifall skall det utredas att 
lägga GC-vägen genom Tjuvkil på sydsidan 

-Hastighetsäkrande åtgärder saknas i nuvarande förslag. 8m bred väg uppmuntrar till högre 
hastigheter. 

-Jag anser att hastighetsbegränsningarna skall sänkas till 40km/h respektive 60 km/h. Ändrad 
linjeföring av vägen kommer att bidra till att ovanstående hastighetsgränser ej överskrids. Minskade 
hastigheter minskar behovet av breddning av väg och säkerhetszoner.  

-Jag anser att projektet skjuter över sina mål då man skall bredda vägen upp till 8m. Bredda vägen till 
maximalt 6,5 m. Omfördela projektkostnaderna istället så att boendemiljön kan förbättras genom 
ändrad linjeföring av väg och GC bana.  

-Inför tydliga portaler vid entréerna till Tjuvkil och definiera Tjuvkil som ett tättbebyggt område. 

Med Vänlig hälsning 

 

Lars Carlsson 
Gulskärsvägen 2 
442 75 Lycke 
Tel: 0705-499722  e-mail c.lars@telia.com 
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Fastighets nära information och upplysningar Tjuvkil 2:104 

Inledning/bakgrund 
Med anledning av pågående samråd om väg 168 genom Tjuvkil vill jag lämna nedanstående 
information om närområdet till fastigheten Tjuvkil 2:104  

Telefon/bredband 
Fastigheten får telefon och bredband via jordkabel från telestolpe på norrsidan om väg 168 stående 
strax öster om infarten till Gulskärsvägen 

 

Servitut 
Fastigheten Tjuvkil 2:104 har servitut på att kunna nyttja vattenbrunnen belägen på sydsidan om väg 
168 belägen i nordöstra hörnet av ängsmarken  
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Avloppsbrunnar 
I kvartersmarken mellan väg 168 och Gulskärsvägen 2 och Tjuvkil 320 finns två avloppsbrunnar som 
ej har används på mer än 30 år. 

Bullervall 
På kvartersmarken mellan fastigheten och väg 168 finns en anlagd bullervall, mer än 30 år gammal,  

Bullervallen består av sprängsten toppad med jord och på toppen av vallen finns en häck av tuja. 

Bullervallen sänker bullret med ca 5 dBA, uppmätt. Det skiljer ca 5-7 dBA mellan altan/uteplats och 
balkong. Mellan väg och Balkong är det fri sikt dvs inget skydd från bullervallen och det uppmäts 
kontinuerlig bullernivåer, > 70 dBA på balkongen.  

Jag yrkar på att befintlig bullervall ej skall påverkas av projektet. Att alla åtgärder görs söder om 
bullervallen. Och att den befintliga bullervallen lämnas opåverkad. 
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Djupborrad brunn 
Mellan boningshuset och väg 168 finns en djupborrad brunn som förser fastigheten med vatten. 

 

 

 

 

 

Avloppsbrunnar 

Brunn enligt servitut 

Djupborrad brunn 

Anslutning telefon/bredband 
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Jag vill bli kontaktad av Trafikverket för enskilda frågor. 

 

Med vänlig hälsning 
 

 
 
Lars Carlsson 
Gulskärsvägen 2 
442 75 Lycke 
 
Tel:0705-499722 
c.lars@telia.com 
 

 

 
 



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

   Ärende:TRV 2014/89181 

TRV 2014_89181 Kommentarer till granskningshandling 2020-08-09.docx sida 1 av 21 

Till Trafikverket 

Referens:  TRV 2014/89181  Vägplan i projekt väg 168 Tjuvkil, Kungälvs kommun 
 

 

Kommentarer till granskningshandling:   
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Gångpassager Tillgänglighet/barnkonventionen .............................................................................. 15 

Hastighet, portal-öar för hastighetssäkring ...................................................................................... 18 
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Inledning 
Vägutredningar angående vägen genom Tjuvkil har pågått sedan början på 1990-talet. Den 
rekommenderade väglösningen av kommun och dåvarande vägverket har varit en förbifart Tjuvkil 
vilken också finns beskriven i kommunens översiktsplan. En förbifart har varit lösningen som alla har 
väntat på och den förväntade tillblivelsen har möjliggjort för kommunen att tillåta omvandling av 
fritidshus och förtätning av bostäder samt under senare år en ökad exploatering. Varje enskild 
exploatering kan uppfattas vara av begränsad betydelse, dock blir de sammantagna 
konsekvenserna över tid stora. Att som nu jämföra ett så kallat nollalternativ, att inte göra något, 
med det nu föreslagna alternativet är vilseledande. Man skall givetvis jämföra det föreslagna 
projektet med förbifarten inte nollalternativet såsom det beskrivs av TRV.  

På s.5 i samrådsredogörelsen skriver TRV :-” Projektet, som är lokaliserat utmed det statliga vägnätet 
syftar till att trafiksäkerheten ska bli bättre för de oskyddade trafikanterna på sträckan,” 

TRV utelämnar helt det faktum att projektet är en förutsättning för pågående och kommande 
exploateringsprojekt, se kommentar nedan från kommunstyrelsens ordförande: från 
Samrådsunderlaget sid 20 Svar från Miguel Odner (ordf. Kungälvs kommun): Tack för dina 
synpunkter. Jag håller helt med dig personligen. Men Länsstyrelsen vann denna fråga, varför 
Trafikverk och Region följer denna linje. Då hamnar kommunen i det läget att vi måste välja, ingen 
utveckling för trafiksäkerhet genom Tjuvkil ex gång/cykelbana, ingen utveckling mot Koön, Instön, 
Marstrand, inte en enda bostad skulle beviljas utan en ombyggnad av befintlig väg. 
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Referens:https://www.trafikverket.se/contentassets/21ac8e461f14486097b34d7a99ca66d5/granskn
ingshandling-20200702/samradsredogorelse-tjuvkil.pdf 
 
På s6 skriver TRV: -”Längs med sträckan finns det redan idag bullerstörda fastigheter och vägplanen 
medför endast mycket små förändringar av bullersituationen.”  
 
Att försvara projektet med att det redan idag finns buller störda fastigheter utmed vägen är 
horribelt. Redan 2002 så beslutade dåvarande vägverket att det skull byggas en förbifart. Den 
omfattande exploatering har sedan dess fått fortgå och har tillåtits med ursäkten att det kommer att 
byggas en förbifart. Exploateringen har lett fram till en bullersituation som idag är oacceptabel. 
Bullersituationen idag och i framtiden skall naturligtvis jämföras med hur det skulle vara om en 
förbifart existerade. 
Redan år 2002 skriver Vägverket: "Under perioden 1997 -2001 har trafikmängderna ökat med 3 % 
per år, vilket är något högre än normalt för vägtypen. På grund av fortsatt exploatering kan denna 
ökningstakt förväntas fortsätta.” En analys som det har visat säg är korrekt, TRV’s mätningar visar att 
under perioden 1990 till 2017 ökar trafiken genom Tjuvkil med dryga 3% per år! Att jämföras med 
TRV’s så kallade basprognos som räknar med en ökningstakt på 1% per år. Skillnaden över tid blir 
enorm. Som jämförelse, hade trafikökningstakten varit 1% från 1990 till 2017 så skulle trafiken 
genom Tjuvkil 2017) varit på nivån 2300 fordon per dygn (f/d) ÅDT att jämföra med uppmätt 2017 
4250 f/d ÅDT, alltså nära nog en fördubbling av trafiken jämfört med vad som anses vara 
normaltillväxt! 
Varje enskild exploatering kan uppfattas vara av begränsad betydelse, dock blir de sammantagna 
konsekvenserna över tid stora och har lett fram till dagen situation. Att kommunen och TRV nu 
avsäger sig ansvaret för denna utveckling är fullständig oacceptabelt! TRV och kommun måste buller 
skydda samtliga fastigheter. Det är fullständig oacceptabelt att kommun och TRV gömmer sig bakom 
det faktum att fastigheter redan är buller störda, eftersom det är orsakat av TRV’s och kommunens 
oförmåga att genomföra den planerade förbifarten förbi Tjuvkil.  
 
Utredningar i både Örebro och Lerum visar på att människor blir störda av bullernivåer över 50 dBA! 
Referens:  
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2006_95 
https://www.regionorebrolan.se/Files-
sv/USO/Kliniker_enheter/amm/Projekt/V%C3%A4gtrafikbuller/Effekter%20av%20vagtrafikbuller.pdf 
Trafikbullerförordningen från 2015 anger att uteplatser inte skall utsättas för bullerstörningar över 
50 dBA, detta måste vara målet i projektet.  
Att som nu säga att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att skydda alla fastigheter är en skandal! 
Om icke samhällsekonomisk lönsamhet är ett giltigt argument så skall hela projektet stoppas 
eftersom det inte kan uppvisa samhällsekonomisk lönsamhet och normal livslängd! 
 
Som bedömningsmetodik anger trafikverket att, ”Projektets effekter och konsekvenser jämförs med 
nollalternativet som huvudsaklig bedömningsreferens.  
Och TRV beskriver nollalternativet som, 
”Nollalternativet beskriver den mest troliga situationen år 2040 om projektet inte genomförs.” 
Nollalternativet är de konsekvenser som kan förväntas uppstå om den planerade verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet för projektet utgörs av nuvarande väg 168 utan andra 
åtgärder än nödvändigt underhåll. Bebyggelse och verksamheter kan tillkomma och vägtrafiken 
beräknas öka. Den miljöaspekt som påverkas negativt i störst grad av nollalternativet är boendemiljö 
och hälsa – buller. Då vägtrafiken beräknas öka bedöms även de bullernivåer som boende utsätts för 
öka.” 
 
Detta är en felaktig beskrivning av nollalternativet, eftersom om inga åtgärder kommer att 
genomföras på vägen genom Tjuvkil, så kommer det inte att beviljas någon ytterligare exploatering 
detta framgår av Miguel Odhners yttrande ovan samt av Länsstyrelsens och TRV’s yttrande i 
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samband med samråd angående byggnation på Tjuvkils ängar, se referens: 
https://www.kungalv.se/contentassets/13bff3a6b5294b48924a8d8655b74753/samradsredogorelse.
pdf 
 
Bland annat skriver Länsstyrelsen: "Nya bostäder och verksamheter bör inte byggas ut 
innan infrastrukturen och kollektivtrafiken kan lösas på ett tillfredställande sätt."  
Och TRV skriver, ” Eftersom trafiksäkerheten och kapaciteten på väg 168 är bristfällig bedömer 
Trafikverket att en så omfattande exploatering inte är lämplig innan vägens standard har förbättrats.” 
 
På s7 i samrådsunderlaget skriver TRV ” orsaken till projektet är behovet av ökad trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter på grund av kommunens planerade utbyggnad och därmed ökning av 
trafiken.” vilket också bekräftar, att utan detta projekt så blir det inga fler exploateringsprojekt i 
Tjuvkil och västerut. 
 
Alltså skall bedömning göras mot: 

a. En förbifart 
b. Mot ett läge innan den expansiva exploateringen startade, motsvarande en årlig trafiktillväxt 

1990 till 2017 på 1%, dvs ett trafikflöde på nivån 2300 f/d ÅDT genom Tjuvkil. 
 
 
2018-03-28 tog länsstyrelsen beslut om att projektet inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap 26 §. Jag anser att detta beslut är grundat på fel förutsättningar; hänsyn har 
inte tagits till den omfattande exploatering som projektet kommer att möjliggöra samt att TRV’s 
trafikprognos är kraftigt missvisande och vilseledande samt att hänsyn till den kraftiga ökningen av 
sommartrafiken ej har inräknats i beräkning av bullerstörningar.  
 
På sidan 7 i samrådsunderlaget skriver TRV ”projektet är i huvudsakligen en gång och cykel väg” detta 
är grovt missvisande då man på sträckan som idag är cirka 5 m bred planerar för en breddning till 6,5 
m körfält plus 0,75 m vägremsa på vardera sida, dvs totalt 8 m väg mellan vägräcken en ökning av 
vägen med drygt 50 % ! 
 
 
Vidare så skriver TRV om de transportpolitiska målen, 
 ”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 
och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”  
Det är uppenbart att projektet inte uppfyller dessa mål. TRV har hittills offentligt inte redovisat 
någon samhällsekonomisk kalkyl för projektet men det är uppenbart att projektet inte är 
samhällsekonomisk lönsamt, vilket också konstateras i regionens infrastrukturplan, Vidare så är TRV’s 
trafikprognosberäkning grovt felaktig, se nedan. Med största sannolikhet kommer projektet att ha en 
livslängd som kraftig understiger 10 år från öppningsåret. Och mycket omfattande tillkommande 
förändringar kommer att krävas för att kunna upprätthålla tillgänglighet och kapacitet, projektet är 
ingen långsiktigt hållbar lösning för genomfartstrafiken. 
 
Funktionsmålet säger, ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet”. TRV har enligt 
samrådsunderlaget inte för avsikt att hastighetssäkra gångpassagerna till 30 KM/h. Detta innebär att 
tillgängligheten kommer att bli starkt begränsad för barn, gamla och människor med 
funktionsnedsättningar och tillgänglighetsmålet kommer inte att uppfyllas. 
 
Hänsynsmålet säger: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.” Att inte hastighetssäkra 
gångpassagerna till 30 Km/h innebär en uppenbar risk att människor kommer att dödas, den 
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omfattande trafikökningen och underlåtenheten att inte buller skydda alla fastigheter kommer att 
innebära en försämrad miljö och risken för hälsoproblem på grund av buller är uppenbar! 
 
Sammanfattningsvis, projektet uppfyller inget av de transportpolitiska målen:  

a. säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning 
b. grundläggande tillgänglighet 
c. ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
d. bidra till ökad hälsa 

 

Lokalisering 
Förbifart Tjuvkil 
Under perioden 1993-2017 växer trafiken genom Tjuvkil med 3,2 % per år enligt TRV’s mätningar. 
Under perioden 2017-2022 slutförs flera stora exploateringar vilket medför att vid ett tänkt öppnings 
år 2022 så kommer trafikflödet genom Tjuvkil att vara på den av trafikverket angivna nivån för 2040. 
TRV grundar sina bullerberäkningar på ÅDT årsmedeltrafiken trots att man vet att SDT 
sommarmedeltrafiken är 70% högre. Detta innebär att alla miljökonsekvenser blir förskönade.  

Att prata om en GC-väg är vilseledande när föreslagen väg och detaljplan handlar om att ersätta  
förbifart Tjuvkil med en genomfartsled genom en befintlig tätort. Det föreslagna projektet är ingen  
hållbar trafiklösning 
 
Arbetet med väg 168 och förslag till förbättringsåtgärder har pågått i många år.  

År 1993 genomförde Kungälvs kommun förstudier gällande befintlig väg och ny sträckning vid Tjuvkil, 
detta resulterade i att fyra olika alternativ till ombyggnad av vägen redovisades.  

 År 1995 påbörjades arbetet med en vägutredning för väg 168, delen Marstrand – Ytterby, då 
miljöbalken infördes år 1999 kunde denna vägutredning inte utgöra underlag för beslut om fortsatt 
projektering, utredningsprocessen fick istället delvis göras om.   

Mellan år 1999 - 2000 genomfördes därför förstudien Väg 168, Marstrand – Kungälv, delen vid 
Tjuvkil. Beslut togs att en vägutredning skulle upprättas som studerar de två tidigare föreslagna 
alternativen för nysträckning samt förslaget om en upprustning av befintlig väg.  

Vägutredningen färdigställdes år 2002 och där beslutade dåvarande Vägverket att fortsatt arbete 
skulle inriktas på utbyggnad av väg 168 i ny sträckning. Genom detta beslut avvek Vägverket från 
Länsstyrelsens avstyrkan av denna nysträckning. Länsstyrelsen förordade istället ett nollplus-
alternativ, det vill säga en förstärkning och upprustning av väg 168:as befintliga sträckning. 
Länsstyrelsens motiv var att nysträckningarna innebar en påtaglig skada på riksintresset för 
naturmiljö enligt 3 kap miljöbalken men också en påtaglig skada på riksintresse enligt de särskilda 
hushållningsbestämmelserna i kap 4 Miljöbalken.      

Under 2011 och 2012 fortsatte Trafikverket med arbetsplan inför en planerad byggstart år 2015. 
Slutligen presenterades ett förslag till en ny sträckning som jämfört med tidigare alternativ i 
vägutredningen hade flyttats något norrut i sin södra del samt sammanföll något med en befintlig väg 
570. Länsstyrelsen beslutade då att nysträckningen inte längre kunde anses ge en påtaglig skada på 
riksintresset för naturvård enligt 3 kap Miljöbalken, men fortfarande innebar en påtaglig skada på 
riksintresset enligt 4 kap Miljöbalken. Trafikverket avbröt därmed arbetet. 

Jag hävdar att Länsstyrelsens beslut strider mot svensk lagstiftning! 
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Riksintresse utgör inget hinder för förbifart Tjuvkil: 

0) Lagtexten säger om Riksintressen: Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken får exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2 - 8 § 
§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

1) Mark och Miljödomstolens dom nedan är i linje med lagtexten ovan och upphäver 
Länsstyrelsens beslut att 4 kapitlet i Miljöbalken utgör hinder för förbifart Tjuvkil eftersom 
domstolen konstaterar att Tjuvkil är att betrakta som tätort och att bestämmelserna i 4 
kapitlet miljöbalken inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

2) Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 2016-07-07 konstaterar i dom i mål   
P1462-16 att Tjuvkil är att betrakta som tätort. Domstolen konstaterar också att 
bestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken inte utgör något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter!  

3) Trafikverkets förslag till förbifart Tjuvkil de så kallade alternativ A och B omfamnas båda av 
tätorten Tjuvkil och därför föreligger det inte något hinder enligt riksintresse 4 kapitlet 
Miljöbalken för dessa vägalternativ. 

4) År 2011-2013 i arbetet med en arbetsplan för förbifart Tjuvkil presenterar Trafikverket en 
något modifierad sträckning av förbifarten, Länsstyrelsen beslutade då att nysträckningen 
inte kunde anses ge påtaglig skada på riksintresse enligt 3 kap Miljöbalken. 

5) Av punkterna 0-4 ovan följer att det inte föreligger några hinder för förbifart Tjuvkil på grund 
av riksintresse 3 & 4 kapitlet i Miljöbalken! 

 
Förbifarten finns med i Kommunens översiktsplan från 2010 som en förutsättning för kommande 
exploatering i Tjuvkil och västerut. Förbifarten fanns också med i den regionala infrastrukturplanen 
för 2010-2021. En rad exploateringsprojekt har genomförts och pågår, alla har beviljats med 
utgångspunkten att en förbifart skall komma tillstånd. Varje enskild exploatering kan uppfattas vara 
av begränsad betydelse, dock blir de sammantagna konsekvenserna över tid stora. 

Dessutom så säger PBL: 3 kap. Översiktsplan 16 §   ”Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna 
ett granskningsyttrande över planförslaget. Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om 
   1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken” 

I Länsstyrelsens granskningsyttrande finns inga invändningar mot förbifarten eller anmärkningar mot 
att förbifarten inte tillgodoser riksintresse! 

-Jag hävdar att lokaliseringen av väg 168 genom Tjuvkil alternativt förbifart måste prövas av 
behörig domstol innan det nu föreslagna vägprojektet genom Tjuvkil genomförs! 

-I nulägesbeskrivning av trafikflöde och buller skall trafikflödet motsvarande 1% ökning från 1990 till 
idag ansättas. Eftersom trafikökningen på grund av omfattande exploatering har varit väsentligt 
mycket högre under denna period jämfört med Trafikverkets basprognos. Och de genomförda 
exploateringarna har kommit tillstånd under förutsättningen att en förbifart skall anläggas. 
Trafiktillväxten I Tjuvkil är under perioden 1990-2017 drygt 3% årligen och under perioden 2013-2017 
knappt 7% per år enligt TRV’s mätningar! TRV’s basprognos anger 1% årlig tillväxt. 

I ett brevsvar skriver Länsstyrelsen att Trafikverket i egenskap verksamhetsutövare och 
projektägare beslutar om hur planeringen skall bedrivas med avseende på process och innehåll, till 
exempel val av vilka alternativa sträckningar som skall studeras. Och att Länsstyrelsen endast är 
remissinstans. 
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Jag hävdar att det är Trafikverkets alternativt Kungälvs kommuns ansvar att driva frågan om förbifart 
till beslut i vederbörlig domstol. Annars kan inte alternativ lokalisering av väg 168 anses vara 
fullständigt utredd!  

Nedanstående figur (referens boverket) beskriver planläggning av bostäder i bullerutsatta lägen, det 
motsatt måste givetvis också gälla, dvs vid planläggning av väg som medför buller över gränsvärden 
för befintliga bostäder. 

 

 

 

Linjeföring 

 

 

Mark som kan tas i anspråk för vägprojektet 

Nuvarande projektförslag tar inte hänsyn till de boende i Tjuvkil! 

Som framgår av bilden ovan så är de flesta fastigheterna i närområdet utmed vägsträckan belägna på 
norrsidan om väg 168. På sydsidan finns det på flera ställen mark som kan tas i anspråk för 
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vägprojektet. Mark är reserverat i befintliga detaljplaner på sydsidan av befintlig väg. Dessutom 
kommer de flesta områdena på sydsidan att exploateras i framtiden.  

Genom att ändra vägen linjeföring och lägga GC-vägen över befintlig väg så att GC-vägen följer dagen 
väglinje på norrsidan på de utpekade områdena ovan samt utnyttja de tillgängliga områdena på 
sydsidan för vägen kan intrånget mot befintliga fastigheter minskas. Vilket även tycks vara avsikten i 
befintliga planer. En väg som inte erbjuder långa raksträckor ökar efterlevnaden av 
hastighetsbegränsningar. 

Om hastighetsbegränsningar på sträckan ändras till 60 km/h respektive 40 km/h så minskar behovet 
av att bredda vägen.  

Det är nu föreslaget att bredda vägen upp till 7m på 50 sträckan och till 8m, (6,5m körfält + 1,5, 
vägremsa), på 70 sträckan . Det bör vara mer än tillräckligt med en 6,5 m bred väg totalt respektive 
6m om hastigheten sänks till 60 km/h respektive 40 km/h. 

Lägre hastigheter innebär också att säkerhetszonernas omfång kan minskas! Mindre vägbredd 
minskade säkerhetszoner innebär lägre kostnader som kan omfördelas till ändrad linjeföring samt 
utökade bullerdämpnings åtgärder. 

Placering av GC-väg 
Nuvarande förslag har GC vägen placerad på Norra sidan av väg 168. Samtidigt med denna utredning 
pågår en utredning om GC-vägen från Vävra kors till Tjuvkil. Nuvarande förslag har GC vägen placerad 
på sydsidan om väg 168 men TRV har fått i uppdrag att utreda möjligheten att placera GC vägen på 
Norrsidan. Jag anser att detta (projekt Tjuvkil) vägförslag skall invänta utredningen om GC väg 
Vävra-Tjuvkil och om inte förslaget att lägga GC-på norrsidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil vinner 
bifall skall det utredas att lägga GC-vägen genom Tjuvkil på sydsidan. 

Det vore en skandal om Länsstyrelsen tillåter GC-väg på norra sidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil då 
GC-Vägen kommer att göra intrång på de skyddsvärda lövskogarna och gå över fornminnesmärkta 
gamla vägbankar. Notera att lövskogarna inte skulle påverkas av föreslagen sträckning av förbifarten 

Detaljplan 
Plan och bygglagen säger: 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

1 §   Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 

5 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
   1. människors hälsa och säkerhet, 

6 a §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader 
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga 
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och 
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
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4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 

32 §   En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte och genomförandetid. 

Jag anser att planförslaget strider mot ovanstående paragrafer i PBL och inte tar hänsyn till enskilda 
intresse, att vägområdet inte är placerat så att det tar hänsyn till människors hälsa och att det inte 
har presenterats tillräckliga skyddsåtgärder mot buller från vägtrafiken, planen tar för stort område i 
anspråk, det finns redan ett 20 m brett vägområde definierat i befintliga planer. Naturområden/park 
definierade i befintliga planer måste lämnas orörda! Detaljerade bullerskyddsåtgärder för samtliga 
buller störda fastigheter inom planområdet måste presenteras och inkluderas i planen. 
Målsättningen måste vara att klart understiga gällande riktvärden, för att skapa en 
säkerhetsmarginal. 

I beskrivningen för befintlig detaljplan Hermansby 44 s7 står: ”Reservaten för huvudvägarna ha 
således givits en bredd av 20 m, varvid förutsatts en körbana av 7-8 meter samt separat cykel och 
gångbanor.”  

Referens: 

 https://kartdokument.kungalv.se/Kartor-GIS/Detaljplaner/Hermansby/44/Beskrivning.PDF 

https://kartdokument.kungalv.se/Kartor-GIS/Detaljplaner/Hermansby/44/44-karta.pdf 

Av gällande plankarta framgår också att man har skapat en ansenlig yta definierad som 
naturområde/park mellan vägområde och tomter. Avsikten med detta naturområde har troligen varit 
att skapa en buffert mellan väg och tomter för att skydda de boende från störningar från vägen, 
denna yta definierad som naturområde/park måste bevaras. Av beskrivningen i befintlig plan framgår 
att det redan finns reserverat vägområde för de planerade åtgärderna. De nu planerade projektet 
måste hålla sig inom detta område. 

Nedan urklipp från nu gällande plankarta. 
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Ett samordnat förfarande är inte tillämpligt och strider mot PBL. Då det nya planförslaget strider mot 
befintliga planer och det strider mot översiktsplanen då projektet avser att ersätta  förbifart Tjuvkil 
med en genomfartsled med kraftigt expanderande trafik mängd.  

Trafikprognos 
I samband med samråd 2018 presenterar TRV ett PM trafikprognos och kapacitet Tjuvkil, som 
påvisats i tidigare inlaga var denna prognos  grovt felaktigt på grund av att TRV inte tog hänsyn till 
den pågående höga exploateringen. Detta bekräftades senare av TRV’s analys av trafikmätningar 
gjorda under 2017. 2019-11-29 presenterar TRV’s en ny uppdaterad prognos, och man begår samma 
misstag igen.  TRV tar inte hänsyn till den pågående exploateringen, och de av TRV i prognosen 
angivna trafikflödena för år 2040 kommer att uppnås redan 2022. 

Redan år 2002 skriver Vägverket: "Under perioden 1997 -2001 har trafikmängderna ökat med 3 % 
per år, vilket är något högre än normalt för vägtypen. På grund av fortsatt exploatering kan denna 
ökningstakt förväntas fortsätta.” En analys som det har visat säg är korrekt, TRV’s mätningar visar att 
under perioden 1990 till 2017 ökar trafiken genom Tjuvkil med dryga 3% per år! Att jämföras med 
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TRV’s så kallade basprognos som räknar med en ökningstakt på 1% per år. Skillnaden över tid blir 
enorm. Som jämförelse, hade trafikökningstakten varit 1% från 1990 till 2017 så skulle trafiken 
genom Tjuvkil 2017) varit på nivån 2300 fordon per dygn (f/d) ÅDT att jämföra med uppmätt 2017 
4250 f/d ÅDT, alltså nära nog en fördubbling av trafiken jämfört med vad som anses vara 
normaltillväxt! 
En fortsatt tillväxttakt på minst 3% per år är högst trolig med tanke på kommunens 
exploateringsplaner i Tjuvkil och västerut, utbyggnad av vatten och avlopp samt kommunens överlag 
höga befolkningsökning, Marstrand är kommunens främsta utflyktsmål och kommer fortsatt att locka 
gamla som nya invånare från kommun och annorstädes. 
I granskningshandlingen sid 19 medger TRV att trafiksiffrorna för 2040 återigen är felaktiga och anger 
att kapaciteten är beräknad med nedanstående siffror. Men även dessa siffror är grovt missvisande. 
A   6 900  
B   1 300 
C   7 400  
D   1 800  
E   8 700  
 
I TRV’s interna kravdokument: Dimensionerande prognoser 2016_099 står det: 

”-Vid dimensionering är det viktigt att analysera om det kan finnas skäl att anta att basprognosen 
inte på ett rättvisande sätt beskriver dagens eller framtida trafik. 

Förutsättningar kan förändras och det kan finnas brister, framförallt på lokal nivå, i basprognosen. 
Det bör därför alltid undersökas om prognosen har rätt förutsättningar för den aktuella 
dimensionering som ska göras.” 

Det kan konstateras att nuvarande dimensionering/prognos inte har analyserat om basprognosen 
beskriver dagens och framtida trafik. Det kan också konstateras att prognosen inte har rätt 
förutsättningar för beräkning av framtida trafik. 

Nedanstående tabell beskriver de i närtid beslutade och pågående exploaterings projekten som 
berör väg 168 genom Tjuvkil, siffrorna är bekräftade av kommunen via e-mail med kopia till TRV. 

 

Tillkommande bostäder 2017 2018 2019 2021 2022 total summa 2017-2022
Matskärsvägen 7 7 6 6 5 31
Tjuvkilshuvud 57 35 21 27 140
Hareslätt 34 22 56
Oscar Marstrand 25 25
delsumma bostäder tillkommande exploatering 252
Fordonsrörelser orsakad av exploatering ÅDT ökar med 5 per Bostad 1260
Tillkommande Fordonsrörelser pga utbyggnad Havshotellet
Havshotellet fordonsrörelser 150 150
Tillkommande Fordonsrörelser pga Förskola Tjuvkil
Förskola Tjuvkil 322 322

Summa tillkommande fordonsrörelser pga exploatering 1732
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Av tabellen ovan framgår att trafikflödena genom Tjuvkil kommer att bli avsevärt högre än vad TRV 
prognostiserat. I mätpunkt C kommer ÅDT redan 16 år efter planerat öppnings år att vara på nivån 
11000 f/d och sommartrafiken på nivån 18 000 f/d! Räknat med 1% tillväxt från år 2022 + 750 
tillkommande bostäder. Räknat med det historiska tillväxttalet 3,2% årlig tillväxt från 2017 till 2040 
kommer trafiken att landa på 8770 f/d ÅDT och 14471 f/d SDT år 2040! Båda scenariona ger en 
tillväxt som är avsevärt högre än vad TRV anger, och innebär att kapacitet saknas i korsningen med 
väg 570 sommartid. 
 
TRV’s Trafikmätning från 2017 visar på hur omfattande trafikökningen är sommartid, se 
nedanstående figur. Av figuren framgår att redan 2017 är sommartrafiken uppe på nivån 9000 f/d i 
mätpunkt C centralt i Tjuvkil dvs mer än dubbelt mot uppmätt årsmedeltrafik 2017.  

Mätpunkt ÅDT 2013 ÅDT 2017 ÅDT 2022

ÅDT 2040 
med 1% 
tillväxt 
2022-2040

ÅDT 2040 
med 3,2% 
tillväxt 
2017-2040

ÅDT 2040 1% 
tillväxt 2022-
2040 + 
Exploatering

ÅDT 2040 3,2% 
tillväxt 2017-
2040 + 
Exploatering

  
  

 

C (väg 168) 3280 4250 6000 7176 8770 10926 12520
E (väg (168) 4860 5520 7476 8943 11391 12693 15141

Trafiktillväxt 2017-2022 2017-2040 2017-2040
2017-2040 ink. 
Exploatering

2017-2040 ink. 
Exploatering

C (väg 168) 41% 69% 106% 157% 109%

E (väg (168) 35% 62% 106% 130% 103%

Från 2013 till 2022 kommer trafiken i stort sett ha fördubblats genom Tjuvkil!
Mellan 2017-2022 kommer trafiken genom Tjuvkil att öka med 41%!

Mätpunkt SDT 2017 SDT 2022

SDT 2040 
1% tillväxt 
2022->

SDT 2040 
med 3,2% 
tillväxt 
2017-2040

SDT 2040 1% 
tillväxt 2022 -> 
+ Exploatering

SDT 2040 3,2% 
tillväxt 2022 -> 
+ Exploatering

C (väg 168) 7013 9899 11841 14471 18029 20659
E (väg (168) 9108 12336 14755 18796 20943 24983
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Miljö 
Buller 
Svea Hovrätt Mark och miljööverdomstolen konstaterar i mål M3434-06, 2007-04-26 att: 

”En särskild omständighet i detta fall är variationerna i trafikbelastning under året, där 
belastningen är betydligt större under sommaren än under vintern. För att ta hänsyn till 
detta förhållande bör ekvivalentnivån enligt Miljööverdomstolens mening beräknas 
med utgångspunkt i trafikbelastningen under sommarmånaderna” 
 
Vidare skriver domstolen: 
”Hur lång tid framöver skall redovisningen omfatta? Enligt domen skall ju 
redovisningen grundas på de "förändringar som kan förutses i framtiden", vilket i 
planeringssammanhang gott och väl kan betyda 25-30 år” 
 
Jag konstaterar att bullerstörningarna skall beräknas med trafikbelastningen under 
sommarmånaderna och att en rimlig planeringshorisont är 25-30 år, inte som nu 16 år från planerat 
öppnings år! Dvs bullernivåer skall beräknas från prognostiserade trafikflöden sommarmånaderna 
2054! 
 
Fastigheternas uteplatser och grönytor skall ses som rekreationsplatser för de boende och följa 
kraven på buller för rekreationsplatser i tätort.  

I dokumentet SA80B 04:20788 2006-10-18, skriver vägverket ” Vi ser ofta skrivet om trafikbuller att 
en ökning av ljudnivån med 3 dB knappast märks och att det behövs en ökning med 8-10 dB för att 
uppleva en fördubbling. Detta stämmer inte med verkligheten och det finns inget stöd i forskningen 
för ett sådant påstående. Det har blivit en myt i samhället som lett till många felaktiga beslut. Det är 
dags att reda ut begreppen, avliva myten och formulera tumregler som leder rätt.” 
”Tumregel = För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %.” 
”Ett exempel på samband mellan uppmätt ljudstyrka och störningar och som många har egen 
erfarenhet av är gles vägtrafik. Undersökningar visar i sådana fall att störningar är starkt beroende av 
antal bullrande fordon som passerar. Dubbelt så många fordon (som innebär + 3 dB i ljudnivå) kan ge 
nära dubbel så stor störning. Att vakna en gång på natten eller två gånger betyder mycket. Att påstå 
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att det knappast märks går inte hem i stugorna. Det påstår vi om vi följer hittillsvarande myt som det 
faktiskt är. De undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar visar på att störningarna 
fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för varje dB starkare buller ökar störningarna 
med 20 %.” 
 
I TRV’s dokument: Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäkningar? – 
revidering 2018 står följande att läsa: 

Där kan det vara av stor vikt att ta hänsyn till vad man känner till om mer lokala förhållanden. 
Basprognoserna kan i vissa fall vara för lågt räknade, eftersom de är framtagna med viss försiktighet 
för att ge trovärdiga nyttoeffekter i samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturinvesteringar. 
Utifrån de förutsättningar, inkl. beslutad politik, som basprognoserna bygger på kan de ändå 
betraktas som prognos för den mest troliga framtida trafikeringen, vilket innebär en inbyggd 
sannolikhet på 50% för att överskridas. 
Dimensionering av bullerskydd för ny bebyggelse bör därför om möjligt ha säkerhetsmarginal för 
att hantera de osäkerheter i underlagen som finns.   
Att ta hänsyn till lokala beslut som inte ingår i basprognosen behöver inte vara en avvikelse mot 
basprognosen, oftast handlar det om beslut på en mycket finare geografisk nivå än vad 
basprognosen kan hänsyn till och där besluten påverkar trafikutvecklingen. Det kan handla om en 
antagen detaljplan, förändrad trafik till och från en viss industri, både vad gäller väg och järnväg etc. 
Om det finns anledning att tro att det lokala trafikflödets avvikelse är betydande från tillväxttalen i 
basprognosen ska aktuell kommuns detaljplan studeras. På så sätt kan hänsyn tas till framtida 
eventuella etableringar (bebyggelse, köpcentra etc) som kan påverka trafikflödet. 
Beslut som med säkerhet kommer att genomföras kan användas för justering av basprognosen” 
 

Nedan beskrivs de effekter av buller och möjliga åtgärder som framkom i en studie i Örebro län 2015. 
Rapporten är en del i ett forskningsprojekt som pågått mellan 2014 och 2016 på Arbets- och 
miljömedicin i Örebro i samarbete med Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län.  

  
i. Riktvärden för trafikbuller Sveriges riksdag har bestämt riktvärden för trafikbuller. 

Det finns två typer av riktvärden för väg- och tågtrafik: • Maximal ljudnivå, som är 
den högsta ljudnivån under en viss tid. • Ekvivalent ljudnivå, som är den 
genomsnittliga ljudnivån under en viss tid. Riktvärdena anger accepterade 
ljudnivåer, men de garanterar inte att en god ljudmiljö uppnås. 

ii. Bullerregler för nya bostäder Sedan den 1 juni 2015 finns en bullerförordning i 
Sveriges lag. Den reglerar hur bostäder får byggas med tanke på buller från trafik. 
Buller från vägtrafik och tåg bör inte överstiga riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid husets fasad. Vid en eventuell uteplats gäller riktvärdet 50 dB(A)  

iii. Tyst sida Att ha tillgång till en tyst sida med trevlig gårdsmiljö är viktigt. Då ökar 
möjligheterna för god sömn med sovrumsfönstret på glänt. Samtidigt ges möjlighet 
till att vistas utomhus utan att samtal, samvaro och avkoppling hindras eller störs 
av trafikbuller. En vanligt förekommande rekommendation, bland annat från 
Boverket, är att trafikbuller på en tyst sida ska ha ett dygnsmedelvärde på 45 
dB(A) eller lägre 

iv. Vad kom vi fram till? Nästan 1 000 personer har fått säga sitt om vägtrafikbullret i 
sina bostadsområden. Utifrån deras svar, tillsammans med bullerberäkningar, har 
vi en bra bild av hur vägtrafikbuller påverkar de boende. Resultaten ger en bild av 
hur vi kan arbeta för en bra boendemiljö och skapa så goda ljudmiljöer som 
möjligt. Här följer några av våra slutsatser från projektet. Fler slutsatser finns i den 
fullständiga forskningsrapporten. Svarsfrekvensen i undersökningen var 54 
procent.  
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v. Även inom dagens riktvärden är trafikbullret störande Enligt våra resultat kan 
nivåer under 50 dB(A) erbjuda en bra ljudmiljö. Under den nivån är det endast sex 
procent av de tillfrågade som anser sig vara mycket störda av bullret. Om den 
genomsnittliga ljudnivån ökar från 50 dB(A) till 55 dB(A) eller mer så är tre gånger 
så många mycket störda. Det gäller dock dem som har en tyst sida i bostaden. När 
vi frågat personer som inte har en tyst sida så är fem gånger så många mycket 
störda av bullret.  

vi. Hur kan vi minska bullret? 
1. Utnyttja naturen Grönska och natur i städer har många fördelar, till exempel 

att de minskar bullret. Vi rekommenderar bland annat följande åtgärder: • 
Prioritera träd, buskar och gräs samt gröna väggar och tak. Det absorberar 
ljudet och minskar bullret. • Planera för, skydda och skapa parker och 
grönområden i städer och tätorter. Det minskar buller och luftföroreningar 
samtidigt som det kan främja sociala och ekologiska värden. 

2. Tänk på bullret från början Det finns åtgärder vid bostadsbyggande som kan 
bidra till en minskad ljudnivå. Bland annat: • Utnyttja byggnaders 
skärmverkan optimalt. • Undvik att bygga i alltför bullriga miljöer. • Placera 
sovrum mot en tyst sida. Sömnstörningar på grund av vägtrafikbuller är 
mycket vanligare om sovrummet vetter mot en trafikerad gata. 

3. Använd lågbullrande asfalt 
4. Sänk hastighetsgränserna.  
5. Minska trafikmängden, till exempel  

vii. Var uppmärksam på extra känsliga grupper Vissa grupper i befolkningen är extra 
känsliga för buller. Det gäller främst barn, som fortfarande utvecklas. I barndomen 
grundläggs framtida vanor för fysisk aktivitet. Samtidigt behöver barn tillgång till 
attraktiva lekmiljöer som bostadsgårdar och lekplatser. Detta glöms ofta bort i den 
fysiska planeringen av nya bostadsområden, trots att bristen på fysisk aktivitet kan 
påverka barns utveckling och kognitiva förmågor. Andra känsliga grupper som 
påverkas extra mycket av buller är äldre människor, personer med 
hörselnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, kroniskt sjuka, 
skiftarbetare och ljudkänsliga personer. 

viii. Att någon påverkas av vägtrafikbuller innebär inte bara konsekvenser för 
personen som drabbas, utan även för samhället i stort. Vägtrafikbullret kostar 
samhället 16 miljarder kronor varje år. 

ix. Att vi påverkas innebär inte bara att vi blir störda och irriterade, det har större 
konsekvenser än så. Att inte kunna öppna ett fönster eller vistas utanför 
bostaden påverkar såväl hälsan som livskvaliteten 

 

Ovanstående är en bra sammanfattning av vilken målsättning som projektet borde, dess negativa 
bullerkonsekvenser och nödvändiga åtgärder för att minska bullerstörningar. Notera att i stort sett 
alla fastigheter norr om vägen har sina uteplatser trädgårdar placerade mellan fastigheten och väg 
168 och saknar därför en tyst sida. 

Det kan konstateras att hänsyn inte har tagits till de lokala förutsättningarna! Och att beräkningarna 
är gjorda med fel trafikflöden. 

-Trafiktillväxten under perioden 2017-2022 avviker kraftigt från basprognosen, under perioden är 
trafiktillväxten i storleksordningen 9% per år att jämföra med den av TRV ansatta. Och det av TRV 
kalkylerade ÅDT för 2040 kommer att uppnås redan 2022. (se under trafikprognos ovan) och som 
framgår av domen ovan skall planeringshorisonten till 25-30 år inte 16 år som TRV har använt i sina 
kalkyler! 2017 års mätningar visar att sommartrafiken redan då var uppe på 9000 f/d! 
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-I bullerutredningen har man inte tagit hänsyn att trafiken genom Tjuvkil ökar kraftigt under 
sommartids sommarmedeltrafiken (SDT) ökar med 60-70% jämfört med ÅDT. Maxtrafiken är mer än 
dubbelt så stor som ÅDT. Det är ett absolut krav att bullerberäkningarna görs med sommartrafiken 
inte ÅDT se domstolsutslag ovan. Det är ju trots allt under sommartid som man vistas ute och 
använder uteplatser. Utredningen tar inte heller hänsyn till att 80% av trafiken genom Tjuvkil kör för 
fort enligt TRV’s mätningar. 

-Dimensionering av bullerskydd skall göras med maxtrafik sommartid, se miljööverdomstolens dom 
ovan. 

-PM Buller behöver göras om med rätt indata och kalkylhorisont! Se kalkyl ovan som visar att 
sommartrafiken (SDT) år 2040 kommer att vara på nivån 18000 f/d det vill säga dubbelt upp mot vad 
som har använts i bullerutredningen, maxtrafiken är ännu högre, vilket motsvarar mer än en 
fördubbling av bullerstörningarna jämfört med TRV’s kalkyl.  

-Det måste tillföras mycket mer omfattande bullerdämpnings åtgärder, nuvarande förslag är 
otillräckliga! Samtliga fastigheter måste erbjudas multipla skyddsåtgärder, väg nära skärmar, skyddad 
uteplats, fasadåtgärder och lokala skärmar (Sk1-Sk4). Varje dBA minskning av bullret är väsentlig för 
den enskilda bostaden 
Utredningar i både Örebro och Lerum visar på att människor blir störda av bullernivåer över 50 dBA! 
för varje dB starkare buller ökar störningarna med 20%! (se ovan) 
Om trafikökningen från 1990 till 2017 hade följt trafikverkets basprognos dvs en årlig trafikökning på 
1% skulle trafiken genom Tjuvkil idag vara motsvarande hälften (2300 f/d) ÅDT mot vad som har 
uppmätts 2017 och bullerstörningarna för de flesta fastigheterna hade då motsvarat ca 50 dBA. En 
fortsatt trafiktillväxt på 1%  2017-2040 skulle i ett sådant scenario landa på en trafik på 5000  f/d år 
SDT år 2040. Att jämföra med (se ovan) en förväntad trafik år 2040 på 18000 SDT f/d. Varje 
fördubbling av trafiken ger 3dBA ökning av bullerstörning. Alltså har kommunens exploatering 
orsakat ca 6 dBA ökning av bullret vilket motsvarar 300 % ökning av bullerstörning enligt ovan. 
Kommunen måste ta ansvar för den exploatering som har skett utöver normal tillväxt och dess 
medföljande bullerstörningar och bekosta att samtliga fastigheter skyddas från de störningar som 
exploateringarna har medfört och kommer att medföra i framtiden! 
 
I bullerutredningen sid 16 kap 9 skriver man ”vägtrafiksiffror är samma som för nollalternativet. Se 
tabell 4 i avsnitt 8. Skyltad hastighet planeras dock sänkas permanent från 70 km/h till 50 km/h i den 
centrala sträckan (km 1/460 – 2/990)” detta är ett felaktigt antagande då hastigheten mellan km 
2/200 -2/990 redan är permanent 50 km/h ! Det är mellan km 1/460 – 2/200 som hastigheten 
tidigare var variabel 70/50 km/h! 
 
I bilaga 1 bullerutredningen anges att bullernivåerna kommer att sänkas för ett antal fastigheter när 
man jämför ljudnivå utan vägåtgärd med ljudnivå efter vägåtgärd utan bullerskyddsåtgärder. I 
gransknings underlaget finns inga vägåtgärder som kan förklara denna minskning av buller! 
 
-Fastigheten Tjuvkil 2:104 har en befintlig bullervall mellan fastigheten och väg 168. Denna skyddsvall 
måste bevaras och förbättras genom höjning och förlängning samt kompletteras med ytterligare 
bullerstörningsåtgärder (skyddad uteplats, fasadåtgärder, lokala skärmar) för fastigheten. 

Utformning 
Gångpassager Tillgänglighet/barnkonventionen 
Väg 168 skall detaljplaneläggas genom Tjuvkil och ligger inom kommunens planerade 
detaljplaneområde. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på tillgänglighet 
se Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2. Vidare så skriver både 
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kommun och Trafikverket i sina planprogram att Tjuvkil är en tätort. Vilket också bekräftas av 
miljödomstolen i Vänersborg, SCB och lantmäteri 

I tätort skall gångpassager hastighets anpassas till max 30km/h! Så att personer med nedsatt 
rörelseförmåga och orienteringsförmåga har möjlighet att bruka passagerna. Det samma gäller enligt 
barnkonventionen! 

Tillgänglighet enligt ALM 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige 
anslöt sig till konventionen 2008.  

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader. ALM är den svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven och 
utgör skall-krav vid utformning. 

Utredningsförslaget tar inte hänsyn till Barnkonventionen: 

> Frihet från barriärer i gaturummet ökar barnens rörelsefrihet. 50 km/h vid gångpassager medför 
barriär 
> Barn är särskilt känsliga för avgaser och partiklar. Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte hänsyn till 
barn 
> Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, Bullerutredningen tar inte hänsyn till barn 
 

 
I rapporten sänktbashastighet i tätort, rapport 2017:16 skriver Trafikanalys: 
”-Sambandet mellan hastighet och skador är väl belagt. Ju högre hastighet desto högre risk att råka 
ut för en olycka och desto större sannolikhet för att olyckan får allvarliga konsekvenser. 
Krockvåldskurvan visar att en kollision mellan bil och fotgängare inte får ske i en högre hastighet än 
30 km/h om man vill värna om människors liv och hälsa (Figur 6.1). 
Trafikverket presenterade därför nya krockvåldskurvor under 2012. Med utgångspunkten att 
tätorternas trafiksystem ska dimensioneras utifrån oskyddade trafikanters behov blir dock slutsatsen 
densamma, dvs. att 30 km/h bör vara den dimensionerande hastigheten på platser och i områden 
där bilar, fotgängare och cyklister blandas.” 
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Figur 6.1 Krockvåldskurvor som visar uppskattad viktad risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+) 
vid olika påkörningshastigheter.  
Källa: (Trafikverket, 2012a) 
 
 
 
I kommunal VGU guide, vägar och gators utformning står det på sidan 43: 
För trafiksäkerhet i en gångpassage gäller att den har: 
> god kvalitet om biltrafikens hastighet (85-perc.) är lägre än 30 km/tim 
> acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är 30–40 km/tim 
> icke acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är högre än 40 km/tim 
Referens: https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/kommunal-vgu-guide.html 
I VGU guiden står också ”Det är obligatoriskt att använda VGU inom Trafikverkets ansvarsområde 
men för kommunerna är VGU enbart rådgivande” 
 
I VGU 2016:086 s 17 står det: 
I korsningspunkter med bilvägar och där gc-trafiken integreras med biltrafiken bör utformning 
ske så att vägen är hastighetssäkrad till gång fart eller max 30 km/tim 
 
I granskningsunderlaget skriver TRV ”För att möjliggöra för barn och unga att ta sig mellan hemmet, 
skolan och andra aktiviteter bör trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafikresor prioriteras i 
trafikmiljön” vidare så skriver man ”Vidare finns det inga gång- och cykelpassager på platser med 
korsningsbehov. Detta kan medföra att vägen upplevs som en mental och fysisk barriär för barn och 
unga som bor och besöker Tjuvkil. Barnen blir begränsade till att få skjuts och i förlängningen kan det 
av olika skäl få negativa konsekvenser på deras vardagsliv.” 
Då TRV avser att inte hastighetssäkra gångpassagerna gör man avsteg från sitt eget styrande 
dokument, vägar och gators utformning i tätort, och man underlåter att prioritera barn i trafikmiljön 
dessutom förstärker man vägens barriäreffekt då projektet kommer att möjliggöra en ökad trafik. 
 
Vid Stenskärsvägen, Äslingsvägen och vid båthamnen sydöst om Nordöbron saknas gångpassager 
enligt befintlig plan, vägplanen måste kompletteras med dessa tre passager. 
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Nuvarande förslag uppfyller inte kvalitetskraven på trafiksäkerhet i tätort och att gångpassager 
måste hastighetssäkras till maximalt 30km/h 
 
 
Hastighet, portal-öar för hastighetssäkring 
TRV konstaterar i PM trafik att 80% av trafiken överskrider de idag gällande hastighetsgränserna. 
Detta medför bland annat att buller problematiken är större än vad som anges i PM buller.   

I tidigare samrådsunderlag från 2014 rekommenderades det att sänka hastigheten på 50 km/h 
sträckan till 40 km/h och på 70km/h sträckan till 60km/h. jag anser att den lägre hastigheten skall 
gälla genom Tjuvkil.. 

I den västliga och östliga entrén till Tjuvkil bör det anläggas kraftiga portaler för att tydliggöra 
ankomst till tätort med lägre hastighet se bild nedan från VGU. Vidare så måste det införas 
hastighetsänkande åtgärder inom hela utbredningsområdet i form av ytterligare portar samt gupp 
vid gångpassager.  

 

 

 

 

 

Vid entréportarna skall det även anläggas fickor för bussarna att köra in på, så att trafik som har 
saktats ned av bussen genom Tjuvkil får möjlighet att köra om. 

 

 

Busshållplatser 
Busshållplatsen vid Gulskärsvägen är felaktigt placerad, man kan inte enbart titta på avståndet 
mellan hållplatserna utan även ta hänsyn till vilka områden som servas av hållplatsen. 

Nuvarande placering vid Stenskärsvägen är bättre eftersom det finns anslutande befintliga gång och 
cykelstigar från Gulskärsvägen och Lerskärsvägen till Stenskärsvägen. Dessutom planeras det förskola 
och äldreboende på ängsmarken på sydsidan väg 168 närbeläget Stenskärsvägen (detaljplan 
Hermansby 353, del av Tjuvkil 1:4 m.fl.). Alternativt att hållplatsen placeras strax väster om ”källan” 
mellan Gulskärsvägen och Stenskärsvägen. Där den inte stör boende, nedanstående graf visar 
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bullerstörningar från bussar. Vilket visar på hur olämpligt det är att ha en busshållplats i närheten av 
bostadshus. 

 

Dessutom är placeringen vid Gulskärsvägen olämplig med tanke på att korsningen 
168/Gulskärsvägen/Dammkärrsvägen är belägen mitt på ett backkrön, vilket innebär att hållplatserna 
kommer att vara dolda för trafiken. 

Vidare så anser jag att bussarna skall stanna på vägbanan på samtliga hållplatser i Tjuvkil och att det 
anläggs omkörningsfickor, där bilarna kan passera bussen, vid utfarten från Tjuvkil i väster och öster. 
Allt för att dämpa hastigheten genom Tjuvkil. 

Summering 
 
-Projektet är startat på fel grunder. Alternativa sträckningar, lokalisering av väg inte är fullt utredda, 
förbifart Tjuvkil måste prövas av behörig domstol innan detta projekt påbörjas. 

-Det är uppenbart att både TRV och kommun har missat att Tjuvkil är en tätort, en tätort som skall 
växa betydligt snabbare än omgivningen enligt översiktsplanen, ambitionsnivån på nuvarande förslag 
tycks vara anpassat för GC-väg på landsbygd inte för en tätort, projektförslaget måste göras om och 
ta hänsyn till att det avser att expandera en genomfartsled genom befintlig tätort för att möjliggöra 
en kraftig trafikökning. 
 
-Projektet uppfyller inget av de trafikpolitiska målen:  

- säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning 
- grundläggande tillgänglighet 
- ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
- bidra till ökad hälsa 

 
-Projektbeskrivningen/granskningshandlingen är baserad på ett antal felaktiga ansatser och 
slutsatser: 
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-PM trafikprognos följer inte TRV’s riktlinjer, trafikprognosen tar inte hänsyn till de lokala 
förutsättningarna. Både historiska data och beslutade framtida exploateringar visar på att 
trafikutvecklingen på väg 168 kraftigt överskrider vad som är normalt för vägtypen. Och 
planeringshorisonten är för kort.  Trafikprognosen måste göras om! Det är mycket sannolikt att 
kapacitetsbrist kommer att uppstå i korsningen väg 168/570 mindre än 10 år efter öppningsåret. 
 
-Detaljplaneförslaget strider mot befintliga planer, i befintliga planer finns redan ett 20 m brett 
vägområde detta skall utnyttjas, inga intrång i befintliga detaljplaner skall tillåtas! Samordnat 
förfarande strider mot PBL då planförslaget strider mot översiktsplanens intentioner om förbifart och 
då det gör intrång på befintliga planer. 

-Miljökonsekvensbeskrivning av detta projekt skall göras med referens till förbifart. Och 
konsekvenser av projektet jämföras med hur miljön hade blivit i Tjuvkil med genomförd förbifart. 
Planförslaget strider mot Miljöbalken och PBL då det inte tar hänsyn till människors hälsa. 

- Riktvärdena för bullerstörningar anger accepterade ljudnivåer, men de garanterar inte att en god 
ljudmiljö uppnås. Enligt flera studier kan nivåer under 50 dB(A) erbjuda en bra ljudmiljö. De 
undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar visar på att störningarna fördubblas när 
bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %! 

Enligt Miljööverdomstolens mening skall buller beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen 
under sommarmånaderna. Dimensionering av bullerskydd skall ha säkerhetsmarginal för att hantera 
de osäkerheter som finns i underlagen, försiktighetsprincipen måste råda. Planeringshorisonten skall 
vara 25-30 år. Dvs bullernivåer skall beräknas från prognostiserade trafikflöden sommarmånaderna 
2054! Bullerutredningen skall göras om med rätt indata på trafikutvecklingen och relaterad till 
verkliga hastigheter, idag överskrider 80% av trafiken gällande hastighetsbegränsningar. 
Bullerproblemen är väsentligt mycket större än vad nuvarande utredning visar. Betydligt mer 
omfattande skyddsåtgärder mot buller krävs. Bullerproblematiken är främst en konsekvens av 
kommunens exploateringsprojekt, genomförda, pågående och kommande. Kommunen måste ta 
ansvar för sina exploateringsprojekt och bekosta bulleråtgärder så att alla fastigheter får en 
bullermiljö som understiger 50 dBA vid uteplats. 
 
-Hastighetsäkrande åtgärder saknas i nuvarande förslag. Bredare väg uppmuntrar till högre 
hastigheter. Det är framförallt utanför rusningstid, på kvällar och tidig morgon som de riktigt höga 
hastighetsöverträdelserna görs. Detta orsakar väldiga bullerstörningar vilket medför sömnstörningar 
och gör det omöjligt att ha öppna fönster.   

-Hastighetsbegränsningarna skall sänkas till 40km/h respektive 60 km/h. Ändrad linjeföring av vägen 
kommer att bidra till att ovanstående hastighetsgränser ej överskrids. Minskade hastigheter minskar 
behovet av breddning av väg och säkerhetszoner och minskar bullerstörningar 

-Nuvarande förslag uppfyller inte kvalitetskraven på trafiksäkerhet i tätort och att gångpassager 
måste hastighetssäkras till maximalt 30km/h. 
 
-Busshållplatsen vid Gulskärsvägen är felplacerad 

-Projektet skjuter över sina mål då man skall bredda vägen upp till 8m. Bredda vägen till maximalt 6,5 
m. Omfördela projektkostnaderna istället så att boendemiljön kan förbättras genom ändrad 
linjeföring av väg och GC bana.  
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-Detta vägförslag skall invänta utredningen om GC väg Vävra-Tjuvkil och om inte förslaget att lägga 
GC-på norrsidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil vinner bifall skall det utredas att lägga GC-vägen 
genom Tjuvkil på sydsidan. 

-Inför tydliga portaler vid entréerna till Tjuvkil och definiera Tjuvkil som ett tättbebyggt område så att 
kommunen kan bestämma över hastighetsbegränsningarna. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lars Carlsson 
Gulskärsvägen 2 
442 75 Lycke 
e-mail. c.lars@telia.com 
tel: 0705-499722 
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TRV Utelämnar viktiga fakta och synpunkter i sammanfattningen i
nedanstående brev, här under kommer mina tillägg och
kommentarer:
Projektet är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av bostäder i
Tjuvkil och västerut. I både trafikverket och länsstyrelsens remissvar
om byggnation vid Tjuvkilshuvud, (Tjuvkils ängar) svarar båda att
utbyggnaden är olämplig om inte vägen genom Tjuvkil förbättras.
Även kommunen utrycker samma åsikt se sid 1 i mina kommentarer
till granskningshandlingen.
Slutsats:
- Detta projekt möjliggör en fortsatt exploatering av Tjuvkil och
områden västerut och kommer därför att generera omfattande
trafikökning och därmed kraftigt ökade bullerstörningar. Ingen
utbyggnad av vägen genom Tjuvkil innebär stopp för fortsatt
exploatering i Tjuvkil och västerut!
Vidare så har ni utelämnat att:
-Jag anser att planförslaget strider mot plan och bygglagen! 2 kap §1,
§5 och §6 samt mot 4 kap §32 se sid 7 1 i mina kommentarer till
granskningshandlingen.
- TRV använder fel trafikvolym vid bullerberäkning, enligt dom
M3434-06, 2007-04-26 i Mark och Miljööverdomstolen skall
ekvivalent nivån beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen
under sommarmånaderna!
-Jag anser att samordnat förfarande är en felaktig process.
Samordnat förfarande strider mot PBL då planförslaget strider mot
översiktsplanens intentioner om förbifart och då det gör intrång på
befintliga planer och kräver att befintliga planer ändras. Se sidan 20 i
mina kommentarer till granskningshandlingen.
-Placering av GC väg, jag anser att detta (projekt Tjuvkil) vägförslag
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skall invänta utredningen om GC väg Vävra-Tjuvkil och om inte
förslaget att lägga GC-på norrsidan utmed sträckan Vävra-Tjuvkil
vinner bifall skall det utredas att lägga GC-vägen genom Tjuvkil på
sydsidan. Se sidan 20 i mina kommentarer till granskningshandlingen.
-Fastigheten Tjuvkil 2:104 har en befintlig bullervall mellan
fastigheten och väg 168. Denna skyddsvall måste bevaras och
förbättras genom höjning och förlängning samt kompletteras med
ytterligare bullerstörningsåtgärder (skyddad uteplats, fasadåtgärder,
lokala skärmar) för fastigheten. Se sidan 15 i mina kommentarer till
granskningshandlingen.
-I tidigare samrådsunderlag från 2014 rekommenderades det att
sänka hastigheten på 50 km/h sträckan till 40 km/h och på 70km/h
sträckan till 60km/h. Jag anser att den lägre hastigheten skall gälla
genom Tjuvkil. Se sidan 18 i mina kommentarer till
granskningshandlingen.
 
Nedan förtydliganden och kommentarer till projektets
kommentarer:
15.1
Ni skriver att projektet omfattar viss breddning av vägen, att öka
vägbredden från 5 till 8 m mellan vägräcken på 70 sträckan, anser jag
vara en väsentlig breddning och kommer att leda till ökade problem
med hastighets efterlevnad
Sträckan Tjuvkil-Ytterby är ca 6-6,5 m, här klarar bussarna sig, sänk
hastigheten genom Tjuvkil istället, då blir framkomligheten bättre. Ni
lyfter fram att trafiksäkerheten skall förbättras men underlåter att
hastighetssäkra gångpassagerna till nödvändig kvalitetsnivå.
15.2
TRV använder fel trafikvolym vid bullerberäkning, enligt dom M3434-
06, 2007-04-26 i Mark och Miljööverdomstolen skall ekvivalent nivån
beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen under
sommarmånaderna.
Att uppfylla riktvärden innebär inte att det blir en acceptabel boende
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miljö!
TRV skriver att projektet inte genererar mer trafik och ökat buller,
det är inte riktigt! Aktuellt projekt, möjliggör ytterligare exploatering
och därmed ökad trafikbelastning.
Ni skriver att ni planerar bullerskydd för de flesta bostäderna, det är
inte sant de flesta bostäderna erbjuds inte bullerskydd på uteplatser.
Plankartorna måste kompletteras med mer omfattande
bulleråtgärder innan vägplanen går vidare i hanteringen.

 
15.3
Enligt översiktsplanen så är en förbifart en förutsättning för fortsatt
expansion i Tjuvkil och västerut, då är det rimligt att jämföra aktuellt
projekt med en förbifart.
 
15.4
Jag har sedan skrivelsen tagit del av projektet samlade effekt-
bedömning från 2017. Och jag anser den vara djupt kränkande och
kraftigt vinklad. I stort bortser den helt från de kraftiga
försämringarna av boendemiljön som projektet kommer att leda till.
Och den enda påstådda positiva effekten som lyfts fram är att den
breddade vägen möjliggör ökad hastighet och förkortade restider.
För hög hastighet är redan idag ett stort problem ur
trafiksäkerhetssynpunkt och bullerstörningar. Ökad medelhastighet
genererar mer bullerstörningar. För att inte prata om störningarna
som uppkommer nattetid och tidiga morgnar då fordon med
hastigheter långt över 100 km/h dagligen frekvent färdas genom
Tjuvkil! Breddad väg och GC bana kommer att inbjuda till ännu
högre hastighet och mer störningar. Hur kan projektet påstå att ökad
hastighet är en positiv effekt? Ökad hastighet ger sämre
trafiksäkerhet och ökade bullerstörningar!
 
Vidare så avser ni att genomföra projektet trots att det inte är
samhällsekonomiskt lönsamt, samtidigt avser ni med samma
argumentation: icke samhällsekonomiskt lönsamt, att inte erbjuda
adekvata bullerskydd. Hur kan ni argumentera på det viset?
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15.5
Jag förstår inte er kommentar. Er trafikprognos är för låg och buller
är ej beräknat med utgångspunkt i trafikbelastningen under
sommarmånaderna. Projektet var en förutsättning för exploatering på
Tjuvkilsängar samt är en förutsättning för ytterligare exploatering.
Alltså fick inte Länsstyrelsen rätt förutsättningar!
 
15.6
transportpolitiska målen:
-säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar
transportförsörjning
-grundläggande tillgänglighet
-ingen ska dödas eller skadas allvarligt
-bidra till ökad hälsa
Projektet skriver att: ”projektet anser att föreslagna åtgärder ger
förutsättningar för att samtliga av de ovan nämnda målen uppfylls.”
 
Men projektet svarar inte på hur projektet uppfyller:
-Samhällsekonomisk effektivitet med ett icke samhällsekonomisk
lönsamt projekt?
-Grundläggande tillgänglighet för funktionshindrade, barn och gamla
i gångpassager som inte är hastighetssäkrade till max30 km/h?
- Att ingen dödas eller skadas i gångpassager då ni inte avser att
hastighets säkra d.o till max 30 km/h?
- Ökad hälsa, då projektet kommer att öka bullerstörningarna och i
stort lämnar dem utan åtgärd?
 
15.7
Jag trodde att det skulle framgå av mina förtydliganden i
kommentarer till gransknings handlingen att ert svar från 2020-03-31
är en misstolkning av mina synpunkter på PM trafikprognos. Jag
hävdar fortsatt att min prognos är rätt. Min prognos utgår från
beslutade planer under genomförande 2017-2022, bekräftade av
kommunen! Och TRV’s schabloner för fordonsrörelser per bostad.
Den stora skillnaden är att jag tar hänsyn till pågående och
genomförda exploateringar perioden 2017-2022 vilket TRV
utelämnar,
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I TRV’s interna kravdokument: Dimensionerande prognoser
2016_099 står dett:
”-Vid dimensionering är det viktigt att analysera om det kan finnas
skäl att anta att basprognosen inte på ett rättvisande sätt beskriver
dagens eller framtida trafik.
Förutsättningar kan förändras och det kan finnas brister, framförallt
på lokal nivå, i basprognosen. Det bör därför alltid undersökas om
prognosen har rätt förutsättningar för den aktuella dimensionering
som ska göras.”
Det är mycket sannolikt att år 2040 kommer ÅDT att vara på nivån
11000 till 12500 fordon per dygn och därmed SDT på nivån 18000
till 20500 f/d i mätpunkt C. Det finns inga dubbelräkningar i min
kalkyl!
 
Med den försenade projektstarten ni aviserat och ett öppnade tidigast
2025 så är det rimligt att byta prognos år till 2050!
 
Projektet skriver vidare att resor inom Tjuvkil förbättras, skillnaden
blir marginell, då de flesta Tjuvkilsbor redan idag har möjlighet att
promenera till bad och båtplatser utan att använda väg 168! Man
skriver också att tillgängligheten för kollektivt resande förbättras
detta är också en marginell förbättring eftersom med nuvarande
placering av busshållplatser har de flesta tillgång till busshållplatser
utan att använda väg 168.
 
15.8
Se 15.7 TRV’s trafikprognos är felaktig.
 
15.9
Länsstyrelsens beslut är överklagat och ligger nu hos regeringen.
 
15.10
Enligt VGU 2020:29 5.17 gäller vid ”Referenshastighet 70 och 80
km/h: ”· Vid större stråk och samtidigt större trafikflöden är
inriktningen planskild separering eller passage i två steg med sänkt
hastighetsgräns till högst 60 km/h.”
vidare skriver man under punkt 6.4 Trafiksäkerhet: 6.4.1
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”Hastighetssäkring av gångpassage ska övervägas.”
 
I 2020:031 VGU råd, i avsnitt 8.2. står inget om kvaliteten på
gångpassagen
 
I övrigt hänvisar jag till kommunal VGU guide och boverkets
anvisningar!
I kommunal VGU guide, vägar och gators utformning står det på
sidan 43:
För trafiksäkerhet i en gångpassage gäller att den har:
> god kvalitet om biltrafikens hastighet (85-perc.) är lägre än 30
km/tim
> acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är 30–40 km/tim
> icke acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet är högre än
40 km/tim
 
Då ökad trafiksäkerhet anges som ett av de främsta målen för
projektet är det anmärkningsvärt att TRV inte avser att
hastighetssäkra gångpassager till 30 km/h. Det finns inget i VGU
2020:031 och 2020:29 som motsäger en hastighetssäkring till 30
km/h vid gångpassager.
 
15.11
Jag anser det vara viktigt att tydliggöra att Tjuvkil är en tätort vid
entréerna
 
15.12
Att busshållplatserna har planerats och placerats i samråd med
Västtrafik innebär inte att placeringen är rätt. Uppenbarligen har
Västtrafik lika dålig lokal kännedom som Trafikverket. Borde vara
en självklarhet att placera busshållplatserna där de servar flest
boende på bästa sätt utgör minst trafiksäkerhetsrisk och ger minst
bullerstörningar för de boende.
 
15.13
Att bussarna får göra ett stopp när de kör ut ur tätorten innebär inte
någon förlängd restid, då det kompenseras väl av att antalet
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hållplatser har minskat. En skylt vid entréerna kan upplysa om att
omkörningsficka kommer efter tätorten och de som reser frekvent lär
sig att omkörning kommer att erbjudas. Vilket kommer att minska
antalet olämpliga omkörningar tvärtemot vad ni säger!
 
15.14
Jag anser fortfarande att projektet är startat på fel grunder, ingen har
visat att nuvarande projektförslag är bättre än en förbifart Tjuvkil!
Då länsstyrelsen beslut angående förbifart är överklagat till
regeringen så måste detta projekt pausas och invänta beslut från
regeringen om förbifarten.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars
 
 

Från: mikael.andren@trafikverket.se <mikael.andren@trafikverket.se> 
Skickat: den 18 september 2020 12:53
Till: c.lars@telia.com
Kopia: investeringsprojekt@trafikverket.se
Ämne: TRV 2014/89181 Väg 168 Tjuvkil - Svar på ert yttrande
 
Hej!

Trafikverket tackar för ert yttrande som ni skickade i samband med granskningen av vägplan för
väg 168 genom Tjuvkil. Granskningen avslutades 12 augusti. Sammanställningen är nu klar och
trafikverket går vidare med att skicka in en begäran om länsstyrelsens yttrande över vägplanen.
Nedan är Trafikverkets svar på ert yttrande.

Projektet har behövt göra en revidering av tidplan för fortsatt arbete. Vägplanen skickas in för
begäran om fastställelseprövning under våren 2021 och byggstart har flyttats fram till andra
halvåret 2023.

Det inledande numret i nedanstående tabell är det nummer ert yttrande har i Trafikverkets
dokument ”Granskningsutlåtande” som ingår i fortsatt hantering av vägplanen. I
granskningsutlåtandet kan ert yttrande ha kortats ner. Ert yttrande ingår däremot som bilaga till
granskningsutlåtandet och är därmed i sin helhet.

I yttrandet framförs följande:

15.1 Fastighetsägaren förordar genom ett flertal argument att det är en förbifart som
ska byggas.

15.2 Fastighetsägaren framför att dagens bullersituation är oacceptabel och att
Trafikverket borde erbjuda samtliga fastigheter längs vägen multipla
skyddsåtgärder mot buller.

15.3 Fastighetsägaren anser att nollalternativet som presenterat förslag ska jämföras
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med är en förbifart.

15.4 Fastighetsägaren skriver att Trafikverket hittills inte offentligt redovisat någon
samhällsekonomisk kalkyl för projektet och det är uppenbart att det inte är
samhällsekonomisk lönsamt

15.5 Fastighetsägaren anser att Länsstyrelsens beslutat att projektet inte antas medföra
en betydande miljöpåverkan är fel och att Trafikverket vilselett Länsstyrelsen med
felaktigt underlag.

15.6 Fastighetsägaren hävdar att projektet inte uppfyller de transportpolitiska målen:
a)      säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar

transportförsörjning
b)     grundläggande tillgänglighet
c)      ingen ska dödas eller skadas allvarligt
d)     bidra till ökad hälsa

15.7 Fastighetsägaren hävdar att Trafikverkets PM trafik är fel och visar fel siffror för
ingångsvärde, uppräkning och framtida prognos.

15.8 Fastighetsägaren anser att det är vilseledande att prata om en GC-väg när
föreslagen väg och detaljplan handlar om att ersätta förbifart Tjuvkil med en
genomfartsled genom Tjuvkil. Fastighetsägaren anser också att förslaget inte är en
hållbar trafiklösning.

15.9 Fastighetsägaren hävdar att Länsstyrelsens yttrande om att de två förslagen på
förbifart innebär påtaglig skada på riksintresse enligt 4 kapitlet i Miljöbalken
strider mot svensk lagstiftning.

15.10 Fastighetsägaren hävdar att Trafikverket inte följer VGU då gångpassagerna inte
utformats för att hastighetssäkra fordonstrafiken på väg 168 till 30 km/h.

15.11 Fastighetsägaren anser att det ska anläggas tätortsportar i vardera änden av
Tjuvkil.

15.12 Fastighetsägaren anser att busshållplatserna är felaktigt placerade och att
busshållplatser inte ska placeras i närheten av bostadshus.

15.13 Fastighetsägaren anser att bussarna skall stanna på vägbanan på samtliga
hållplatser i Tjuvkil och att det anläggs omkörningsfickor, där bilarna kan passera
bussen, vid utfarten från Tjuvkil i väster och öster. Allt för att dämpa hastigheten
genom Tjuvkil. Dess fickor skulle anläggas i ovanstående tätortsportar.

15.14 Fastighetsägaren anser att projektet är startat på fel grunder och att Länsstyrelsens
tidigare yttrande om att förbifarten strider mot Miljöbalken borde överklagas av
Trafikverket.

 

Kommentar från Trafikverkets Region väst:

Fastighetsägaren har under stor del av projektets existens engagerat sig genom att läsa, granska och
skicka in yttranden och synpunkter i form av mail, PM, insändare etcetera. Flertalet av detta
yttrandes frågeställningar har därmed besvarats tidigare och finns i tidigare kommunikation med
fastighetsägaren. Vissa av nedanstående svar är därmed en upprepning av tidigare svar på ställda
frågor och påståenden.

15.1 Aktuellt projekt hanterar inte frågan om en förbifart, utan omfattar en utbyggnad
av gång- och cykelväg genom Tjuvkil, standardförbättring av busshållplatser samt
viss breddning av väg 168 för att underlätta framkomligheten för främst bussar.
Dessa åtgärder ska förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

15.2 Projektet utgår från riktvärden för väsentlig ombyggnad Trafikverkets föreskrifter
avseende buller.

Projektet planerar bullerskydd för de flesta bullerberörda bostäder där nivå för
väsentlig ombyggnad överskrids, det vill säga när dygnsekvivalent ljudnivå

utomhus beräknas till över 55 dB(A)[1]. Dessa fastigheter finns redovisade i PM
buller.
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I de fall vägnära åtgärder inte anses samhällsekonomiskt lönsamma erbjuder
Trafikverket fastighetsnära åtgärder. Detaljerad utformning av vägnära åtgärder
och omfattning av fastighetsnära åtgärder görs i projekteringsskedet.

Aktuellt projekt genererar inte mer trafik och orsakar därmed inte ökat buller.

15.3 Nollalternativet innebär att inget görs åt situationen i Tjuvkil. Att använda ett
inaktuellt projekt som nollalternativ är fel.

15.4 Projektets samlade effektbedömning (SEB), där bland annat samhällsekonomisk
kalkyl ingår, finns sedan tidigare där Trafikverket publicerar samtliga framtagna
SEB (se länk nedan). Aktuellt projekt senast framtagna SEB är från 2017 och
kommer uppdateras inför fastställelseprövningen.

SEB visar att projektet är olönsamt. Trafikverket har ändå valt att gå vidare då
samhällsekonomin är ett av tre oviktade beslutsperspektiv i den samlade
effektbedömningen.

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

15.5 Länsstyrelsen har tagit sitt beslut med Samrådsunderlaget (daterat 2018-02-27)
som underlag. Handlingen finns sedan tidigare på projektets hemsida (då med
datering 2017-12-15).

Det som skiljer dagens förslag med det som fanns med i samrådsunderlaget är ett
vänstersvängfält på väg 168 för svängande in på väg 612 som har utgått.

I yttrandet beskriven sektion, som enligt fastighetsägaren kraftigt ska öka, är inte
helt korrekt och i yttrandet angivna mått gäller inte generellt för hela sträckan.
Föreslagna sektioner följer krav och rekommendationer i VGU (Vägar och gators
utformning) och varierar med skyltad hastighet, om det föreslås räcken med mera.

15.6 Oskyddade trafikanter är idag hänvisade till befintlig väg vars vägren är någon eller
några decimeter breda.

Vissa hållplatser saknar helt yta att vänta på och kliva av bussen. Ingen
tillgänglighetsanpassning finns på någon av hållplatserna. Aktuellt projekt bygger
gång- och cykelväg genom hela Tjuvkil, plattformar med hög kantsten på samtliga
hållplatser samt väderskydd för resande mot Göteborg och parkering för cyklar.
Vid varje hållplats byggs gångpassage med fysisk mittrefug för att underlätta
passage av väg 168.

Vägräcken planeras mellan väg och gång- och cykelväg där skyltad hastighet är 70
km/h samt där sidoområden inte kan säkras på annat sätt exempelvis vid
förekomst av bergskärningar.

Projektet anser att föreslagna åtgärder ger förutsättningar för att samtliga av de
ovan nämnda målen uppfylls.

15.7 Trafikverket har svarat på denna fråga tidigare och hänvisar till tidigare
brevväxling. Nedan är svaret från 2020-03-31:

”Trafikverket har fått uppgift från Kungälvs kommun gällande planerad utbyggnad som
baseras på gällande översiktsplan, vilken anges i PM i tabell 2 och uppgår till 1 000
bostäder samt viss ökning av verksamheter. Dock har bland annat utbyggnadsplaner för
Södra Koön (ca 300 bostäder) utgått. I kommunens underlag redogörs det för både
pågående och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.
Trafikverket anser att de antaganden Ni gjort avseende prognos inte är rimliga.
Trafikverket tolkar Ert resonemang som att Ni dels i den procentuella uppräkningen tar
full höjd för de ökningar som orsakas av nybyggnation av bostäder och verksamheter,
dels läggs etablering på som är högre än vad kommunen planerar. Dessutom läggs
exploatering på successivt vartefter de byggs, vilket gör att de därmed även räknas upp
med det procentuella påslaget. Det gör att Er beräknade trafikmängd är orimligt hög och
inte realistisk.
I Trafikverkets PM har vi utgått från mätning utförd 2017 och räknat med en rimlig
procentuell ökning. Till det har vi lagt fem fordonsrörelser per planerat boende och
adderat till prognosåret 2040. Det ger att Trafikverkets prognos räknar med en årlig
ökning mellan 2017 och 2040 med drygt 3,8 %. Ni anger att en rimlig årlig trafikökning
borde vara 2-3% under perioden 2022-2040 (sid 2 i Ert dokument daterat 2020-03-24).
Trafikverket anser inte att trafiken från färdigställda bostäder ska läggas till successivt, då
det ger fel prognos och därmed fel bild av framtida trafik.
Värt att notera är att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan omfördela trafiken till
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andra fordonsslag och därmed minska trafiken i Tjuvkil. Det genom att kortare resor
mellan fastigheter eller till bad/ hamn kan ske med exempelvis cykel. I prognosen finns
inte heller hänsyn tagen till omflyttning till exempelvis kollektivtrafik.”

15.8 Trafikverkets PM trafik visar att dagens väg klarar prognosticerad trafik. Däremot
behöver trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras.

Projektet är en del i en cykelväg från Kungälv till Marstrand. Aktuell sträcka är den
näst sista sträckan innan det blir verklighet. Det ger möjlighet att med cykel ta sig
från Marstrand, via Tjuvkil till Ytterby och Kungälv och eventuellt vidare.
Dessutom förbättras möjligheten att resor inom Tjuvkil (till grannar, vänner,
kompisar, bad och/ eller båt) kan göras till fots eller cykel.

Genom att förbättra tillgängligheten för kollektivt resande ger även det en
förutsättning att resa mer hållbart.

15.9 Detta är ett yttrande som fastighetsägarens skickat till Trafikverket under ett antal
år. Trafikverkets jurist Ulf Edling svarade 2018-02-14 följande:

”Påståendet att det inte längre föreligger något hinder för förbifart Tjuvkil är felaktigt.
Riksintresse enl. 4 kap miljöbalken gäller fortfarande för området vilket innebär att
länsstyrelsen vid bebyggelse och nya anläggningar i miljön skall göra en bedömning av
om påtaglig skada på riksintresset föreligger eller inte.
Ett geografiskt område kan, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
området, i sin helhet pekas ut som riksintresse enl. 4 kap miljöbalken.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får då komma till stånd endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Således
ska ny bebyggelse och nya anläggningar underordna sig eller samspela med övriga
element som är viktiga i områdenas karaktärsdrag.
Länsstyrelsen har i aktuellt område varit inblandad i två helt olika processer, dels
detaljplanen Tjuvkil 2:67 och dels förbifart Tjuvkil. I sina yttranden har länsstyrelsen
kommit fram till en bedömning vad gäller förbifart och en annan vad gäller detaljplanen
Tjuvkil 2:67. Platserna ligger visserligen i samma trakt, men är skilda från varandra, så en
enkel jämförelse kan inte göras.
Trafikverket tog 2011-2013 i arbetet med en arbetsplan för förbifart Tjuvkil fram en
modifierad sträckning av förbifarten som gjorde att länsstyrelsen beslutade att
nysträckningen inte kunde anses ge påtaglig skada på riksintresse enligt 3 kap
miljöbalken. Men länsstyrelsen vidhöll att påtaglig skada på riksintresset enl. 4 kap
miljöbalken kvarstod.
Vad gäller detaljplanen Tjuvkil 2:67 så ansåg länsstyrelsen i sitt första yttrande bl.a. att
planförslaget inte tagit tillräcklig hänsyn till riksintresset enl. 4 kap miljöbalken.
Planförslaget omarbetades, bl.a. minskades antalet bostäder från ca 260 st till 140 st,
varefter länsstyrelsen gjorde bedömningen att detaljplanens förslag inte utgjorde
påtaglig skada på riksintresset och alltså kunde utgöra något hinder för utveckling av
tätorten Tjuvkil.
I domen från Mark och Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 2016-07-07, konstateras
mycket riktigt att Tjuvkil är en tätort. Det domstolen dessutom gör är att de tar fasta på
länsstyrelsens bedömning att detaljplaneförslaget inte utgör någon påtaglig skada på
riksintresset och alltså inte utgör något hinder för utvecklingen av tätorten.
Under 2017 genomförde Trafikverket ytterligare en utredning om kapacitet,
framkomlighet och trafiksäkerhet på befintlig väg 168 genom Tjuvkil. Utredningen
inkluderar Kungälv kommuns planer för utbyggnad i Tjuvkil och längs väg 168 mot
Marstrand. Utredningen visade att kapacitet och framkomlighet är tillräcklig på vägen,
men att trafiksäkerheten, främst för oskyddade trafikanter, behöver förbättras. Västra
Götalands Regionen har därför gett Trafikverket i uppdrag att projektera en lösning för
väg 168 genom Tjuvkil med syfte att öka trafiksäkerheten för främst oskyddade
trafikanter samt förbättra framkomligheten för busstrafiken. Alternativet att bygga en
förbifart är således inte aktuellt.”

Länsstyrelsens handläggare Saeid Erfan svarar 2018-01-31 följande på samma
fråga:

”Dessa ärenden handlar om helt olika processer i vilka Länsstyrelsen har haft olika roller.
Frågan om riksintresse var även aktuellt i detaljplanen. Vi lyfte upp den i samrådet. Sen
var det en lång förhandling med kommunen. Om jag kommer ihåg rätt ändrades
planförslaget i vissa delar och därmed vi lät det gå.
Platserna är också skilda från varandra. De ligger visserligen i samma trakt men det
handlar om helt olika planområdet för detaljplanen respektive för de olika alternativa
vägsträckningarna för förbifarten.
Så jag anser man inte överhuvudtaget kan jämföra dessa fall som de har gjort.”

15.10 VGU ställer inga krav om att gångpassager ska hastighetssäkra fordonstrafik till 30
km/h. Enligt VGU är det acceptabelt att ha gångpassager ända upp till VR 80 km/h
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(2020:031 VGU råd, avsnitt 8.2.2).

15.11 Trafikverket har inte för avsikt att anlägga separata tätortsportar i Tjuvkil.
Däremot finns hållplatsen vid Intaget och Tjuvkilsboden placerade i närheten av
där hastighetsgränsen går från 70 km/h till 50 km/h. Vid hållplatserna placeras
gångpassager med fysisk mittrefug vilka kan antas ha en hastighetsdämpande
effekt.

15.12 Busshållplatserna har planerats och placerats i samråd med Västtrafik.

15.13 Busshållplatserna är utplacerade och utformade i samråd med Västtrafik.
Anledningen till att varannan är en stopphållplats och varannan utrustas med ficka
är just att dämpa hastigheten vid hållplatslägena, men samtidigt tillåta fordon
passera för att skapa förståelse och acceptans för ett något dämpat beteende hos
fordonsförare. Om samtliga hållplatser utformas som stopphållplatser finns risken
att frustration hos de som hamnar bakom bussen leder till olämpliga omkörningar.
Presenterad lösning är en kompromiss i det avseendet samtidigt som visst
markintrång därmed begränsats. Dessutom ska projektet prioritera busstrafiken
och en lösning enligt förslag från fastighetsägaren skulle leda till att bussarna
behöver göra onödiga stopp och därmed förlänga restiden.

15.14 Aktuellt projekt hanterar inte frågor kopplat till en förbifart.
 
 
Vänlig hälsning,
 
Mikael Andrén 
Projektledare, investering distrikt väst
Extern konsult

 
mikael.andren@trafikverket.se
Tfn: 010-330 54 38
Trafikverket Göteborg
 

 

Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).

[1] Angivna riktvärden avser ljudnivå utomhus vid fasad, utomhus på uteplats och inomhus. Kraven är
differentierade med avseende på byggnadens användning.



23 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-57 Yttrande avseende detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : KS2015-2077-54 Vänersborgs TR P724-21 Aktbil 13 1002758_1_1

Från: Jenny Bjönness Bergdahl
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Kopia: mikael.andren@trafikverket.se
Ärende: Sv: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
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Hej Lars!
 
Nu har vi tittat igenom din tabell. Vi ser endast en skillnad vilket är antal bostäder för Tjuvkilshuvud som är 140 bostäder.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jenny Bjönness Bergdahl
Trafikstrateg
______________________________________
Kungälvs kommun
Plan
Samhälle och Utveckling
442 81 Kungälv
 
 

Från: c.lars@telia.com <c.lars@telia.com> 
Skickat: den 9 april 2020 12:44
Till: Jenny Bjönness Bergdahl <Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se>
Kopia: mikael.andren@trafikverket.se
Ämne: Sv: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Jenny
Då är vi nästan överens. Kan du vara vänlig och bekräfta alternativt justera min ansats nedan för perioden 2017-2022

 
Mvh Lars
 
 

Från: Jenny Bjönness Bergdahl <Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se> 
Skickat: den 9 april 2020 10:47
Till: c.lars@telia.com
Kopia: mikael.andren@trafikverket.se
Ämne: SV: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Hej Lars!
 
Vi vill bara förtydliga våra utbyggnadsplaner enligt kommunens översiktsplan. I planen redogörs för olika områden för
eventuella bostäder som antigen är nyproduktion, förtätning eller omvandling.
I den sammanställningen som är gjord för år 2019 visar att ca 250 av 1000 bostäder har färdigställs eller är i
genomförandestadiet. I översiktsplanen kvarstår det obebyggda områden för ca 750 bostäder som ännu inte planerade.
Dessa områden kan kommer efterhand att planeras in kommunens portföljtidplan.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jenny Bjönness Bergdahl
Trafikstrateg
______________________________________
Kungälvs kommun
Plan
Samhälle och Utveckling
442 81 Kungälv

e-post. jenny.bjonnessbergdahl@kungalv.se
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Från: c.lars@telia.com <c.lars@telia.com> 
Skickat: den 5 april 2020 11:12
Till: mikael.andren@trafikverket.se; martin@imek.se; Jenny Bjönness Bergdahl <Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se>;
investeringsprojekt@trafikverket.se
Ämne: Sv: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Mikael
 
2020-03-31 har du svarat på mina synpunkter på PM trafik och du skriver enligt nedan:
”-Trafikverket har fått uppgift från Kungälvs kommun gällande planerad utbyggnad som
baseras på gällande översiktsplan, vilken anges i PM i tabell 2 och uppgår till 1 000 bostäder
samt viss ökning av verksamheter. Dock har bland annat utbyggnadsplaner för
Södra Koön (ca 300 bostäder) utgått. I kommunens underlag redogörs det för både pågående
och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.”
 
Jag kan inte tolka det på annat vis än att det skall finnas ytterligare underlag från kommunen utöver mailet som du refererar
till nedan. Eller har jag missförstått svaret i din skrivelse?
 
För övrigt så räknade jag med 750 tillkommande bostäder efter 2022 ( dvs Koön var avdraget i min kalkyl se sid 5 ) vilket är i
linje med ansatsen enligt ovan. Faktum kvarstår ÅDT utan exploatering i mätpunkt C kommer 2040 att vara på nivån 7000
fordon per dygn och med exploatering 11 000 f/d.
Och redan 2022 ligger  ÅDT på nivån 6000 f/d i mätpunkt C och drygt 7000 f/d i mätpunkt E.
 
 
Mvh Lars
 
 

Från: mikael.andren@trafikverket.se <mikael.andren@trafikverket.se> 
Skickat: den 3 april 2020 12:33
Till: c.lars@telia.com; martin@imek.se; Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se; investeringsprojekt@trafikverket.se
Ämne: SV: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Från Trafikverkets sida anser jag att frågan är besvarad.
Uppgiften om planerad utbyggnad som jag mottagit är samma som du fått per mail (se nedan) från kommunen i december
2019. Något annat underlag har jag inte.
 
”Du har eftersökt följande uppgifter kommunens planerade utbyggnad/exploatering i Tjuvkil och västerut mot Marstrand.
Kungälvs kommun rapporterade en utveckling på 1000 bostäder i aktuellt stråk (Marstrand, Instön, Tjuvkil och
omvandlingsplaner) till Trafikverket år 2018. Bostadsutvecklingen är baserad på kommunens gällande översiktsplan.”
 
Jag hänvisar ytterligare frågor i ämnet till Kungälvs kommun.
 
//mikael
 

Från: c.lars@telia.com <c.lars@telia.com> 
Skickat: den 3 april 2020 11:46
Till: Andrén Mikael, IVvä3 Konsult <mikael.andren@trafikverket.se>; martin@imek.se; Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se;
Diariecenter byggprojekt <investeringsprojekt@trafikverket.se>
Ämne: Sv: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Jenny och Mikael
Det är högst märkligt att ni inte kan dela med er av kommunens indata. I TRV anvisningar
 
Dokumenttitel: Rapport: Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
Skapat av: Hjalmar Strömberg
Dokumentdatum: 2012-01-24/Rev2016-02-29
Dokumenttyp: Rapport
Projektnummer: TRV 2010/58780
Version: 1.1
Publikationsnummer: 2012:045
ISBN: 978-91-7467-246-6
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Står följande att läsa:
 
-Utan kvalitetsdeklaration av indata
blir det mer eller mindre omöjligt att värdera prognosresultatet.
-Utan tillgång till indata är det omöjligt att granska
prognosen och bedöma dess förtjänster och brister
-En prognos byggd på indata som inte är tillgängliga för
granskning kan inte kvalitetsbedömas
 
och i TRV’s :TDOK 2011:465, 2016-02  Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser står följande på sidan 6.
 
3.3 Indata, modell eller annat beräkningsunderlag ska vara tillgängliga för granskning
Detta ska-krav gäller för alla prognosutgivare.
 

Det är dags att ni lever upp till TRV’s krav!. Jag kräver att jag får kommunens indata underlag med
vändande post!
 
Jag hävdarfortfarande att min prognos är högst rimlig, jag har använt kända publika data på byggnation fram till 2022 och
TRV’s beräknings schabloner!
 
Mvh Lars
 
 

Från: mikael.andren@trafikverket.se <mikael.andren@trafikverket.se> 
Skickat: den 3 april 2020 11:18
Till: c.lars@telia.com; martin@imek.se; Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se; investeringsprojekt@trafikverket.se
Ämne: SV: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Hej!
Jag har delat med mig av Trafikverkets indata. Det är enligt uppgift från kommunen 1000 nya bostäder. Jag har inte
anledning att ifrågasätta kommunens uppgift eller kräva någon rapport om hur den tagits fram.
 
Gällande din andra fråga så anser jag att din prognos inte är rimlig. Med prognos avser jag då både 2022 och 2040. Det på
grund av att din indata avseende planerat antal nya bostäder inte stämmer med kommunens planer och att sättet du har
räknat inte är rätt tänkt.
 
//mikael
 

Från: c.lars@telia.com <c.lars@telia.com> 
Skickat: den 1 april 2020 11:03
Till: Andrén Mikael, IVvä3 Konsult <mikael.andren@trafikverket.se>; martin@imek.se; Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se;
Diariecenter byggprojekt <investeringsprojekt@trafikverket.se>
Ämne: Sv: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Hej Mikael
Tack för ditt svar. Kan du vara vänlig och förtydliga några saker:
 
-Varför kan vare sig kommun eller trafikverket dela med sig av indata till TRV’s prognos vad det gäller kommunens
utbyggnadsplaner, Jag vill se dokumentet som ni har fått från kommunen, det du kallar ”kommunens portföljtidplan”. Alla
kommunens dokument är offentliga handlingar så vad hindrar er TRV och Kommun att skicka mig detta dokument. Om vi har
en gemensam grund så är det lättare att diskutera konsekvenserna av exploateringen. Det är ju ett TRV krav att indata skall
vara transparent och spårbart!
 
-Är det min prognos av trafikflöde till 2022 eller 2040 som TRV anser inte vara rimlig eller båda?
 
Mvh Lars
 

Från: mikael.andren@trafikverket.se <mikael.andren@trafikverket.se> 
Skickat: den 31 mars 2020 14:56
Till: martin@imek.se; c.lars@telia.com; Jenny.BjonnessBergdahl@kungalv.se; investeringsprojekt@trafikverket.se
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Ämne: TRV 2014/89181 - Kommentarer till PM trafik i samband med framtagning vägplan väg 168 Tjuvkil
 
Hej!
Bifogar svar på synpunkter PM Trafik sänt per mail till Trafikverket 2020-02-28, 2020-03-24 m fl
 
Vänlig hälsning,
 
Mikael Andrén 
Projektledare, investering distrikt väst
Extern konsult

 
mikael.andren@trafikverket.se
Trafikverket Göteborg
 

 
Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).
Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).
Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2015-12-16 
Sida 1 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 444/2015 

Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 

Behov: För att möjliggöra en utbyggnad av Lv 168 (Marstrandsvägen) genom Tjuvkil med 
gång och cykelbana så krävs planändring för de delar detaljplaner som berörs. ÖP/detaljplan: 
Enligt Översiktsplanen (Öp2010) ligger området inom tätortsavgränsning i 
Kustzon i Tjuvkil och anges som möjligt för förtätning och omvandling. Av de 5 detaljplaner 
som kan beröras är två äldre fritidsplaner från slutet på 50-talet, en vann laga kraft 2008 och 
två detaljplaner vann laga kraft 2010 och 2012 och har gällande genomförandetider. 
Fastigheterna: Fastigheterna som berörs ligger på bägge sidor av Marstrandsvägen.  
Natur/kultur: Inom området finns inga kända fornlämningar. Delar av området ligger inom 
riksintresse för natur- och friluftsliv samt värdefullt odlingslandskap. 
Miljö: Planområdet ligger till största delen över, höjd vattennivå på +2,5 meter över havet 
enligt ÖP2010. 
VA: Utbyggnad av va-ledningar kommer att samordnas med utbyggnad av väg. 
Tillgänglighet: Syftet med planändringen är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelbana 
samt höja trafiksäkerheten genom Tjuvkil. 
Bedömning: En planändring av de delar av detaljplaner som berörs av utbyggnaden krävs för att 
genomföra utbyggnad av Marstrandsvägen genom Tjuvkil. Planprocessen ska samordnas med 
vägplan och va och behöver därför påbörjas omgående. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 2015-10-30 
Bilaga Protokollsutdrag 2015-10-30 
Bilaga Lv 168.pdf 2015-10-30 
Protokollsutdrag - Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-02 

Beslut 

Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan Tjuvkil 3:5 m.fl. 
för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 § 7). Under förutsättning att detaljplanen inte 
medför betydande miljöpåverkan. 
 

__________ 
Maria Kjellberg (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv  
 
Anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna – Se bilaga  
 
Expedieras till:   Eva Hell , Linda Andreasson samhällsbyggnad 

För kännedom till: Anna Silfverberg Poulsen samhällsbyggnad 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2015-12-16 
Sida 2 (2) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 
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BESLUT
Datum

2002-07-02

(6)

Region Väst, Anders Mikaelsson, VY Äb PP 20-.N 99:3051

Objekt: Vägutredning rör väg 168, Marstrand -Kungälv, delen vid Tjuvkil
Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Objekt nr: 4190

Beslut

Bakgrund
Väg 168 förbinder Marstrandsområdet med Kungälv och väg E6. Mellan
Kungälv och Marstrand passerar väg 168 genom flera bebyggelseområden,
varav den studerade delen genom Tjuvkil är ett. I Tjuvkil fungerar vägen både
som lokal länk mellan bebyggelsen i området och som genomfartsväg för
trafikanter mellan Kungälv och Marstrand. Sträckan är cirka 4 km lång.

Den nuvarande vägen håller låg standard både avseende trafiksäkerhet och
framkomlighet. Vägbredden är cirka 6 m. Separat gång- och cykelbana saknas
och en del busshållplatser saknar separat ficka. Samtliga korsningar saknar fält
för svängande fordon och längs sträckan ansluter cirka 30 mindre utfarter
direkt från fastigheter. Sidoområdena är på flera ställen bristfälligt utformade.
Nyligen uppmätta trafikmängder (ADT -2001) varierar mellan 2 600 fordon och
3 800 fordon. Sommartid ökar dygnstrafiken med 60 %. Under perioden 1997
-2001 har trafikmängderna ökat med 3 % per år, vilket är något högre än
normalt för vägtypen. På grund av fortsatt exploatering kan denna ökningstakt
förväntas fortsätta.

Utredningsområdet utgör ett typiskt bohuslänskt spricklandskap och omfattas
av särskilda hushållsbestämmelser. Delar av området omfattas av riksintresse
för naturvård och friluftsliv. Området finns med i länsstyrelsens
sammanställning av värdefulla odlingslandskap.

Tre alternativa vägf6rslag behandlas:
.Förbättring av befintlig väg och utbyggnad av gång- och cykelbana

(alternativ nollplus)
.Två nysträckningsalternativ väster om samhället Tjuvkil, där gång och

cykeltrafik hänvisas till befintlig väg 168 (alternativ A och B, där
alternativ B är det västligaste alternativet med en längre ombyggnad).

I Kungälvs kommuns förslag till ny översiktsplan (ÖP 2000) finns samtliga
alternativ i vägutredningen med. Översiktsplanen anger önskemål om en
utbyggnad i Tjuvkil med cirka 150 bostäder samt en utbyggnad i Marstrand
med cirka 240 bostäder. Idag finns ingen kommunal service i Tjuvkil. ÖP 2000
anger dock att Tjuvkil är en tänkbar framtida servicepunkt med t ex. kiosk,
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BESLUT
Datum

2002-07-02

2 (6)

PP 20-A 99:30513051

skola, förskola och äldreomsorg. En successiv omvandling från fritids- till
permanentbebyggelse pågår i området.

Handläggning
Länsstyrelsen beslutade på grundval av Förstudien att objektet innebär
betydande miljöpåverkan. Vägutredningen har därf6r genomf6rts med sk.
utökat samråd enligt Miljöbalken 6 kap 5§. Koncepthandling på Vägutredning
med miljökonsekvensbeskrivning skickades ut till myndigheter och statliga
verk 2001-05-15.

Samråd med länsstyrelsen hölls 2001-02-16 och ett gemensamt fåltbesök
genomf6rdes 2001-02-21.

Allmänheten i Tjuvkil har visat stort intresse för vägfrågan. En referensgrupp,
med representanter från Vägverket Region Väst, Tjuvkils byalag,
intresseföreningen i Tjuvkil, den lokala Naturskyddsföreningen samt Kungälvs
kommun har medverkat i hela arbetet och har sammanlagt hållit fyra möten.
Därutöver har referensgruppen agerat lokalt. Ett allmänt samrådsmöte med
cirka 150 besökare hölls 2001-03-01 på Lökebergs konferenshotell. Inbjudan
till mötet skedde dels genom annonsering i lokalpressen och dels genom
utskick av flygblad till berörda hushåll.

Länsstyrelsen godkände 2001-11-07 miljökonsekvensbeskrivningen.
Vägutredning, förslagshandling november 2001, har varit på remiss hos
länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kungälvs kommun och Kungälvs

Naturskyddsförening.

Inkomna yttranden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen förordar, med hänsyn till vägens funktion, standard samt
föreliggande riksintressen, alternativet nollplus. Den samlade bedömningen är
att trafiksäkerhetseffekten är störst, samtidigt som alternativet ger minst
påverkan på riksintressena och är bäst med avseende på fornlämningar och
naturresurshushållning. Alternativ A och B bedöms ge påtaglig skada på
riksintressen samt på natur- och kulturmiljön i sin helhet. Alternativet ger
också splittrade jordbruksenheter. Nollalternativet, ingen åtgärd, har uppenbara
nackdelar och kan därför inte förordas.

Kungälvs kommun. kommu!!fullmäktige
Med stor majoritet i kommunfullmäktige, förordar kommunen ny
vägsträckning. Kungälvs kommun tar inte ställning till alternativ A eller B.

Naturs dds örenin en i Kun älv och Naturs dds örenin en i Bohuslän
Anser att nollplusaltemativet är att föredra i denna både för friluftsliv och
bebyggelse attraktiva kustzon. Samhällsekonomisk nytta kan uppnås
exempelvis genom eko- och naturturism. De som i sen tid valt att bosätta sig
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BESLUT
Datum

2002-07-02

3 (6)

PP 20-A 99:30513051

vid en trafikerad väg måste acceptera konsekvenserna. Nollplusalternativet
anses också vara det alternativ som bäst uppfyller Västra Götalands
miljökvalitetsmål och Vägverkets miljöpolicy.

Beslut
Vägverket Region Väst beslutar att fortsatt arbete inriktas på utbyggnad av väg
168 i ny sträckning. Slutlig ställning tas inte till de redovisade alternativen A
och B. Detta beslut skall ligga till grund för Vägverkets prioritering av objektet
i kommande Länstransportplan 2004-2015. Beroende på resultatet av denna
plan kommer Vägverket senare att besluta om fortsatt planerings- och
projekteringsarbete. Nästa steg blir att upprätta en arbetsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Väglagen 15 §.
Miljökonsekvensbeskrivning samt planer och planeringsunderlag skall
upprättas enligt Miljöbalken 6 kap. 3 §, 7 § och 10-12 §§. Detta steg skall
inledas med en fördjupning av alternativen och dess yttre begränsningar för att
ta tillvara på inkomna synpunkter.

Underlag rör beslut
Som en del i beslutsunderlaget ingår upprättande av översiktliga
kostnadskalkyler, samt en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl.
Lönsamhetskalkylen utförs på ett standardiserat sätt för samtliga vägobjekt, så
att dessa kan jämföras och prioriteras mot varandra. Kalkylen väger samman
ett antal nyttoeffekter såsom trafiksäkerhetseffekter, restidskostnader mm.
Lönsamhetskalkylen är ett hjälpmedel bland flera för att välja det mest
fördelaktiga alternativet. Kalkylen tar begränsad hänsyn till exempelvis
miljöfaktorer. Dessa beskrivs istället i miljökonsekvensbeskrivningen. I den
samlade bedömningen görs en sammanvägning av samtliga analyser, dvs.
lönsamhetskalkyl, miljökonsekvensbeskrivning med mera.

Anläggningskostnaden, bedömd i 2001 års prisnivå, uppgår för alternativ
nollplus till cirka 32 mkr och för A och B till 30 respektive 35 mkr. Den
samhällsekonomiska kalkylen visar på att alternativ A och B är
samhällsekonomiskt lönsamma, medan alternativ nollplus inte visar lönsamhet.

Alternativ nollplus
Väg 168 forbinder Marstrandsornrådet med Kungälv och väg E6. Drygt två
tredjedelar av trafiken i Tjuvkil är därfor genomfartstrafik, på sommaren är
andelen ännu högre. För att uppnå den höga trafiksäkerhetseffekt som i
vägutredningen konstaterats for alternativ nollplus, krävs hastighetsdämpande
åtgärder i minst åtta punkter. Detta ger sänkt framkomlighet for merparten av
trafiken inklusive kollektivtrafik och tunga transporter. Alternativ Nollplus
leder sammantaget till forlängda restider, jämfort med dagens situation.

I alternativ Nollplus kommer all trafik att bli kvar på befintlig väg. Detta leder
bland annat till att barriäreffekter för boende längs befintlig väg kommer att
kvarstå och förstärkas med ökande trafik. Effekterna mildras inledningsvis
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BESLUT
Datum

2002-07-02

4 (6)

PP 20-A 99:30513051

något jämfört med nollalternativet. Att trafiken blir kvar på befintlig väg leder
också till att bullerproblemen på sikt kommer att öka jämfört med dagens
situation. Vägutredningen konstaterar att samtliga bostadshus kan åtgärdas med
fönsteråtgärder och skyddade uteplatser. Detta innebär dock att tomterna i
övrigt kommer att vara bullerstörda för ett 30-tal fastigheter. Ökad trafik ger
ökad risk för störande markvibrationer för bostadshusen längs befintlig väg, då
en del av dessa är grundlagda på lerjordar.

Livslängden för en miljöprioriterad genomfart är cirka 20 år, till skillnad från
nysträckningsalternativen vars livslängd är 40 år. Den kortare livslängden beror
på två aspekter. De byggnadstekniska förutsättningarna är sådana vid
upprustning att den tekniska livslängden är kortare än för en nybyggd väg.
Kapaciteten för att omhänderta framtida trafikökning är dessutom betydligt
lägre för upprustningsalternativ än för en nybyggd väg. Detta sammantaget
bidrar till en relativt sett ännu lägre samhällsekonomisk lönsamhet för

nollplusalternativet.

Alternativ Nollplus innebär en måttlig breddning av befintlig vägkorridor.
Alternativet ger därför små konsekvenser för miljöintressen. Det medför också
små konsekvenser för jordbruk och vattenresurser.

Nysträckning
Nysträckningsalternativen leder till en förbättrad boendemiljö för det stora
flertalet boende i Tjuvkil. Barriäreffekterna för boende längs befintlig väg
minskar kraftigt, likaså bullernivåer. Nysträckningsalternativen leder till att
cirka 5 fastigheter, som inte tidigare varit utsatta för buller, rar nivåer över
riktvärdena. Dessa fastigheter kan åtgärdas med hjälp av bullerskyddsskärmar
eller liknande, vilket innebär att hela tomterna skyddas.

Nysträckningsalternativen ger förbättrad framkomlighet för samtliga
trafikantslag, framför allt för kollektivtrafik, tunga transporter och oskyddade
trafikanter. Alternativen leder till kortare restider jämfört med dagens situation.
Trafiksäkerheten ökar, samtidigt som framkomligheten ökar.

I vägprojektet ingår att bron över Nordösundet skall förses med gång- och
cykelbana, vilket kräver ca. 20 000 m3 utfyllandsmassor. I nysträcknings-
alternativen kan massorna hämtas inom projektet, medan i alternativ nollplus
måste massorna transporteras från bergtäkt, sannolikt belägen i Kungälv.

Nysträckningsalternativen ger upphov till nya barriäreffekter samt
fragmentering avjordbruksmark och påverkan på riksintressen. För att mildra
dessa effekter skall stor vikt läggas på att anpassa den nya vägen till landskapet
och inte onödigtvis försämra förutsättningarna för fortsatt hävd av markerna.
Detta kan göras genom att bland annat bygga den i vägutredningen föreslagna
vägporten. Bankar på jordbruksmark kan utformas med flack lutning så att
marken kan användas till betesdrift eller annat brukande.
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BESLUT
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PP 20-A 99:30513051

Den nya vägens intrång i riksintresse uppvägs delvis av att stora delar av väg
570 genom utredningsområdet tas bort. Nysträckningsalternativen kan också
inplaceras i vägkorridoren på ett sådant sätt att konsekvenser för de värdefulla
lövskogarna helt undviks. Det är troligt att den yta, idag åker- eller ängsmark,
som blir kvar mellan vägen och det befintliga skogsbrynet kommer att växa
igen med lövskog, främst klibbal. I de områden som alternativ A och B
passerar finns en del igenväxande fuktängar. Floran här bör inventeras under
nästa skede och vid detaljprojektering tillses att fuktområden kring vägen finns
kvar om det inte behövs dränering för vägens fortbestånd.

Arkeologiska undersökningar krävs innan byggande kan påbörjas.

Alternativ A är något längre än alternativ B (3,6 respektive 3,5 km), men ger
betydligt kortare passage genom en stor bergs skärning. Alternativ A ansluter
tidigare till befintlig väg 168, vilket kommer att innebära två svårutformade
vägskäl mycket nära varandra. Det ena vägskälet utgör anslutning till ett större
bostadsområde, som i alternativ A därmed ansluter direkt till ny väg. I
alternativ B kan detta bostadsområde istället ansluta till befintlig väg 168 och
sedan ledas till den nya vägen, vilket är en trafikmässigt bättre lösning.

Alternativ A innebär dessutom att vägen passerar över en nyanlagd vattentäkt
som försörjer ett 50-tal fastigheter, vilket undviks helt i alternativ B. I
alternativ A behöver dessutom fler fastigheter lösas in än i alternativ B.

Sammanfattning
Sammantaget anser Vägverket att nysträckningsalternativen bättre möter en
framtida samhällsutveckling, med beaktande av vägens nuvarande och framtida
funktion. Nysträckningsalternativen har längre livslängd då de har bättre
förutsättningar att under överskådlig tid omhänderta den befintliga trafiken
med prognostiserad trafikökning. Barriäreffekterna och bullerstörningarna
mildras för det stora flertalet boende i Tjuvkil. De ger också förbättrad
framkomlighet för den stora delen av trafiken och framför allt för tyngre
transporter, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Trafiksäkerheten
förbättras i alla alternativen men mest i alternativ nollplus.
Nysträckningsalternativen visar bäst samhällsekonomisk nytta.

Mot nysträckningsalternativen talar intrången i landskapsbilden samt nya
barriär- och bullereffekter som skall minimeras genom anpassade åtgärder.

.>y<-- 

---
Per -Erik Winberg

Tf regionchef
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Yttranden
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1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, dm 343-60469-2001 F 668,
2002-04-25

2. Kungälvs kommun, kommunfullmäktige, dm KS1999.225 2002-03-18.
3. Naturskyddsföreningen i Bohuslän samt Naturskyddsföreningen i Kungälv,

genom Lisa Rex respektive Stig Johannesson, 2002-03-09
4. PM Utställning av vägutredning och MKB -sammanställning
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        Peter Karlsson och Bodil Ahnoff 
        Tjuvkil 5:1 
        Backen Tjuvkil 330 
        442 75 Lycke  
Till  
Kungälvs kommun 
Mark och miljödomstolen 
Trafikverket 
 

 
 
Överklagan av  
 
 
Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. Tjuvkil 3:5 med flera. 
 
Tjuvkil: Väg inklusive gång - och cykelväg 
Handläggare: Erik Liedner 
Diarienummer: KS2015/2077 
 
samt av vägplan TRV 2014/89181  
för ombyggnad av Väg 168 Kungälv – Marstrand, delen Tjuvkil i Kungälvs kommun, Västra 
Götalands län.  
 
1) Vi överklagar härmed detaljplan och vägplan då vi anser att våra synpunkter ej blivit 
tillgodosedda. 
 
2) Vi överklagar härmed detalj- och vägplan då vi anser de grundas på felaktiga uppgifter 
gällande 
Antagande av detaljplan  
Samråds och gransknings synpunkter  
Ändrat syfte med planförslaget  
Samordnat förfarande 
 
3) Vi överklagar härmed detalj-och vägplan då vi anser den ger legitimitet för en fortsatt 
ohållbar bullersituation och barriäreffekt. 
 
4) Vi överklagar härmed detaljplan och vägplan pga. otillräcklig 
miljökonsekvensbeskrivning - Betydande miljöpåverkan 
 
5) Vi överklagar härmed detaljplan och vägplan då meddelande till berörda fastighetsägare 
ej skickats ut korrekt enligt PBL 
 
6) Vi överklagar  också pga att vi trots begäran ej fått ut detaljerade ritningar som visar hur 
intrånget kommer att påverka vår fastighet.I aktuella handlingar på TRVs hemsida ligger 
ritningar och planer som ej överensstämmer med varandra. Det är omöjligt att svara på 
samråd då man ej kan göra en riktig bedömning av hur planerna kommer att påverka. 
 
 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-02-22 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 7
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1) att våra synpunkter* ej blivit tillgodosedda på följande punkter; 
*se samråd - inskickade synpunkter daterade 7 april 2020 samt kompletteringar 11 augusti 2020 bifogas i slutet av 
denna skrivelse 
 
Vi motsätter oss markintrång på vår fastighet 
Det ursprungligen planerade intrånget på drygt 4 m har minskats till 2m, men innebär alltjämt stor 
påverkan på vår fastighet. 
TRV har besvarat våra frågor, dock verkar man inte förstått vår synpunkt om att ändra väglinje till 
en böj vilket skulle göra långtgående intrång på vår fastighet onödigt, samtidigt som det inte skulle 
behöva innebära stora skillnader i bergsbeskärningar.  
 
Om man tog den vägyta i anspråk som behövdes för önskad vägmark på södersidan och nyttjade 
den mark (Tjuvkil 5:2 - som kommunen förfogar över) skulle vägen kunna göra en svag båge för att 
inte inkräkta på fastigheterna på norrsidan i partiet mellan Gulskärsvägen och Saltskärsvägen. En 
svag böj på en sträcka med tillåten hastighet 50km/h skapar ingen olägenhet.  
 
Vi bedömer att det kommer att bli nödvändigt med bergsbeskärningar på båda sidor vägen oavsett. 
Om vi tolkar planen rätt skall det tas bort bergsmassor inom vår fastighet både i den övre delen 
upp mot 2:57 och i den nedre delen mot fastighet 4:16. Om väglinjen drogs uppifrån 
Gulskärsvägens nya busshållplats i en svag böj utanför vår fastighet ner mot Saltskärsvägen kan 
man också slippa en del bergsbeskärningar på norra sidan och istället göra smärre beskärningar 
på södra sidan. På denna södra sida bör väl ändå av säkerhetsskäl göras några beskärningar då 
berget ”hänger” över vägen i buss/lastbilshöjd? Vi menar inte att det höga berget på vägens södra 
sida skall skäras hela vägen – såsom TRV tolkade vårt förslag - utan bara att bergsklacken ned 
mot de obebyggda tomterna på södra sidan skall tas. Planen kommer sannolikt medföra en hel del 
sprängningar på norrsidan i det vägreservat som finns idag strax ovan och på överdelen av vår 
fastighet, så argumentationen från TRV att sprängningar leder till avstängningar av vägen som inte 
är önskvärd, gäller inte. Det blir många sprängningar oavsett.   
 
Vi har begärt mätningar på plats och detaljritningar för planerat intrång på vår fastighet utan 
framgång. Det är svårt att beskriva våra idéer med ritningar på ett tydligt sätt, då de underlag vi 
erbjudits är så grova. Vi har tidigare erbjudit oss att delta i samtal eller mötas för att titta på detta 
tillsammans med TRV.  

 
yta för alternativ dragning 
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 Det man skulle kunna vinna med denna lösning är att man inte behöver riva/flytta vår mur och 
slipper den stora olägenhet och kostnad en murflytt innebär, samt slipper skövla vår trädgård, 
riskera att skada vår borrade dricksvattenbrunn, skada våra skyddsvärda träd bla. hundraårig 
kastanj och det kommer också att finnas plats för bullerdämpande åtgärd t.ex. en bullerskärm. 
Den andra stora vinsten är att man på detta sätt kan ge vägen en smärre böj. 
 
Denna alternativa sträckning är i stort sett den äldre sträckningen av vägen och intrång på privata 
fastigheter behöver inte göras i någon större utsträckning. Vi begär att TRV gör en detaljerad 
utredning och mätning på plats för att se över möjligheten till detta alternativ. 
 
Det finns i planerna inga incitament för bilisterna på att hålla 50km/h på denna raksträcka, den 
inbjuder till höga hastigheter – då inga fysiska hinder/åtgärder är planerade för denna sträcka. En 
breddad väg, (till synes) fri från oskyddade trafikanter uppmuntrar till höga hastigheter! 
Vi begär att fysiska hinder/åtgärder görs för att åstadkomma större efterlevnad av 
hastighetsbegränsningen. 
 
2) Flera felaktigheter under processen 
 
Kommunen har ändrat syftet med planen 
I samrådsunderlaget anger Kommunen att syfte med planförslaget är: ”Syfte med planen är att öka 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till 
busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”. 

I granskningsunderlaget ändrar kommunen syftet med planförslaget till: ”Syftet med planen är att ersätta 
delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat 
förfarande. 

Planen strider mot ÖP 
I ÖP sid 40 skriver kommunen: 

”Ny exploatering kan ske i de centralt belägna delarna av Tjuvkil. Denna exploatering behöver dock samordnas med en ny förbifart, 
både vad gäller läge och tid.”  

”Den nya förbifarten söder om Tjuvkil är ett led i detta. Av de olika alternativ som studerats för denna förbifart förordar Kungälvs 
kommun det sydvästra alternativet eftersom detta ger bäst möjligheter för Tjuvkil att utvecklas.” 

Av ovanstående framgår tydligt att ÖP intentioner är att lösa trafiksituationen med en förbifart inte 
som nu med en genomfartsled. Den i detaljplanen föreslagna markanvändningen för en 
genomfartsled är inte förenlig med ÖP’s intentioner! 

Förvisso nämns även en GC-väg utmed väg 168 i ÖP, men intentionen i ÖP är att den skulle gå 
parallellt med en lokaltrafikgata inte som nu planeras parallellt med en genomfartsled. 

Från ÖP s.22. 

”En förbifart på väg 168 söder om Tjuvkil har funnits med i planeringen länge och kommer förhoppningsvis till stånd inom en 10 års 
period. Förbifarten finns med i den regionala planen för transportinfrastruktur 2010-2021. Samtidigt som förbifarten kommer att 
planeras kommer kommunen se över möjligheterna att lägga en gång och cykelbana längs med den befintliga sträckningen av väg 
168. ” 
 
Av ovanstående framgår att ÖP intentioner är förbifart och möjligen en GC-bana men först en 
förbifart! Den föreslagna detaljplanen avviker kraftigt från ÖP’s intentioner. 

Hur kan kommunens politiker besluta i strid med gällande Översiktsplan? Är man inte det minsta 
rädd om trovärdighet, förtroende och legitimitet? 
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Förbifart - nedlagd på felaktiga grunder 
Den sedan tidigare beslutade förbifarten har i denna plan tagits bort bl.a. med argumentationen att 
kapaciteten på nuvarande väg räcker till. Då man inte tagit med all nybyggnation och ”normal” 
trafikökning är förutsättningarna för beslutsfattande felaktiga. 
För djupare genomgång se Lars Carlssons skrivelse. 

 
 
3) Ohållbar bullersituation och barriäreffekt 
 
Planen förstärker väg 168:as position som genomfartsled, med stor olägenhet och ohälsa som följd 
då den inte minimerar, utan tvärtom förstärker en bullersituation för de boende längs vägen. Redan 
idag är bullerproblemen stora, med det ökade trafikflödet kommer denna situation förvärras år från 
år. Planen ger inget hopp för de boende om en mer hållbar och hälsosam situation.  
I planen där all tillkommande yta för vägmark tas på norra sidan kommer vägmarken så nära vår 
fastighet att man inte ens ger utrymme för bullerskärm! 
Argumentationen kring att den högsta tillåtna hastigheten är 50km/h och därmed bullret dämpas 
faller då inga fysiska åtgärder är planerade på raksträckan mellan kopplingen till väg 612 och 
Gulskärsvägens mynning. Om efterlevnaden av en hastighetsberäkning uppskattas till 20% (TRVs 
mätning) måste man göra påtagliga fysiska hinder för att sänka hastigheten. Speciellt i en tätort 
där oskyddade trafikanter måste kunna korsa vägen för att nå målpunkter på andra sidan. Risken 
är att oskyddade trafikanter och bilister ges en falsk trygghet med olyckor till följd. Trafikbullret 
inomhus – speciellt nattetid är idag problematisk. Det är också en olägenhet utanför husen där det 
inte går att prata i samtalston i trädgården, hade efterlevnaden av hastighetsgränsen efterföljts 
hade det gjort stor skillnad. Men utan fysiska åtgärder kommer det aldrig att hända. Vi bävar för 
vad den väntade trafikökningen kommer att medföra. Kungälvs kommuns politiker och Trafikverket 
sviker oss kommuninnevånare genom driva fram en lösning helt baserad på ekonomiska 
hänsynstaganden i uppdraget. 
Med ökande ÅDT ökar också svårigheten att korsa vägen, målpunkter för Tjuvkilsborna finns på 
båda sidor vägen, en GC löser bara förflyttningen för boende längs vägen. 
Det går ej att öka trafiken och samtidigt göra detaljplaner för utökat byggnation utan att 
göra en förbifart. 
 
4) Otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning - Betydande miljöpåverkan 
Vi anser att utredningen brister i dessa punkter om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll: 

• En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 
genomförandet av planen kan antas medföra 

• Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 
betydande negativa miljöeffekter 

• En sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda 
val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes 

• En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför, och 

• En icke-teknisk sammanfattning av punkterna ovan. 
 

Utredningen är ytlig och summarisk och har inte beaktat tillräckligt många aspekter gällande 
Tjuvkil. Innevånare behöver kunna röra sig över vägen, inte bara utmed den.  
Hur kan man konstatera att påverkan kommer att ske på olika sätt och sedan avfärda desamma 
som utan betydelse? 

- när de gröna barriärerna mot vägen försvinner 
- att påverkan på kulturmiljö i form av murar och trädgårdar som är ger tätorten sin karaktär 

kommer att ske 
- att bullret kommer att öka  

Men slutsatsen om påverkan för miljö och människor ändå inte är påtaglig? Vissa delar pekar 
utredningen på att de behöver utredas – är det inte rimligt att man gör det före ett beslut?!  
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Betydande miljöpåverkan på vår fastighet  
Naturresurser  
 Såsom planen nu ser ut kommer sprängningsarbeten och markarbeten ske alldeles intill våra tre 
brunnar. Vår djupborrade dricksvattenbrunn som vi menar har ett stort värde för fastigheten i ett 
framtida perspektiv som alternativ till det kommunala vatten som kommer att dras till vårt område. 
 
Transporter kommunikationer  
Ökande trafik succesivt, planen ger ingen lösning på den ökade olägenhet det ökade trafikflödet 
orsakar i form av buller och barriäreffekter 
 
 
 
Naturvärden  
Inom fastigheten finns skyddsvärda träd. Husets vårdträd en kastanj som förmodligen planterades 
vid husets byggnation 1895 ligger alldeles intill vägområdet, inom arbetsområdet – det är sannolikt 
att dess rotsystem kommer att påverkas av vägbyggnationen. Vi motsätter oss skövling av den 
gröna barriär i form av träd, häck och grönyta som försvinner om planen antas. 
 
Kulturmiljö  
Fastigheten från 1895 riskerar att skadas av vibrationer och markarbeten nära den höga stenfoten. 
Huset står delvis på berg, delvis på jord. Handslagen mur i bohustradition från första halvan av 
1900-talet skall enligt planen rivas för att ta 2m av vår trädgård i anspråk för vägmark. Vi motsätter 
oss detta eftersom det finns tillgänglig mark som kommunen äger på motsatt sida (södra). Vi ställer 
oss tveksamma till om kompetens finns att återuppbygga denna mur på ursprungligt sätt. Flytt av 
mur kommer att innebära stort intrång och arbeten nära vår husgrund vilken riskerar att skadas. 
. 
Ekosystemtjänster och vattenkvalitet  
Avrinning, naturlig dränering påverkas negativt av att nuvarande trädgård blir hårdgjorda ytor. 
Grundvatten/brunnsvatten riskerar att förstöras. 
 
Jämförelse görs hela tiden med Nollalternativet dvs. att inte göra något alls. Det är klart att det 
mesta blir bättre jämfört med att inte göra något alls! Man borde för länge sedan slagit vakt om 
ortens möjlighet att utvecklas till en god livsmiljö för Tjuvkilsborna samt en trivsam plats för alla 
för rekreation med bevarad karaktär som kustsamhälle. Genom oförmåga att få till en lösning 
av vägproblematiken, har man istället låtit utvecklingen rasa på med en ständigt ökande trafik, 
ökande buller och en otrygg trafiksituation för alla. Att äntligen göra en GC för oskyddade 
trafikanter är en bra idé, men bygg den med utgångspunkt att skapa en trygg och god livsmiljö för 
boende och en möjlighet för alla att färdas hållbart med cykel. Väg 168 går idag på ett naturligt sätt 
i svängar och böjar, låt den fortsätta med det och det är inte fel att skapa fler. Att göra om vägen till 
en starkt trafikerad genomfartsled för framtiden, där budgethänsyn kommer i första rummet är ett 
ohållbart och kortsiktigt förhållningssätt. När det nu äntligen skall hända något – gör då bra och 
rätt! 
 
5) Några meddelanden har inte sänts till oss som berörda fastighetsägare.  
När en detaljplan har antagits skickas ett meddelande om det till bland annat de berörda grannar 
vars synpunkter inte har tillgodosetts. I meddelandet framgår att dessa, inom tre veckor, kan 
överklaga beslutet om antagande av detaljplan.  
På kungalv.se finns ovanstående sammanfattning av PBL.  
 
6) Felaktiga underlag 
Det ligger gammalt och nytt material om vartannat i ”aktuella handlingar” mappen på TRVs 
hemsida. Ritningar och planer som ej är kompatibla med varandra tex. placeringen av 
busshållplats vid Gulskärsvägen. Snittet vid vår fastighet är inte utmärkt på planritningen så det är 
svårt att bilda sig en uppfattning om var det egentligen avser. Det blir därför omöjligt för oss att 
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göra en rättvis bedömning av planerat intrång och konsekvenserna därutav. 
 
Slutord 
Vi välkomnar en gång- och cykelbana genom Tjuvkil, dock har våra synpunkter på hur den skall 
dras inte beaktats. Det faktum att vägbreddning och standardhöjning i huvudsak motiveras med att 
höja vägens kapacitet och på det sättet undanröja behovet av en förbifart är vi starkt kritiska till. 
Redan för 50 år sedan insåg man att en genomfartsled rätt igenom Tjuvkil inte var hållbart för 
framtiden och olika varianter på förbifart har sedan kommit upp till diskussion eller t.o.m. beslutats. 
Att kommun, Trafikverk och Länsstyrelse ännu inte lyckats komma överens om en lösning är 
erbarmligt.  
 
De utredningar och underlag som ligger till grund för planens utformning och beslut innehåller både 
felaktigheter, saknar djupare analyser och saknar i vissa delar legitimitet.  
 
Att nu med denna detaljplan/Vägplan skapa förutsättningar för en breddad genomfartsled rätt 
igenom tätorten i en situation där man låter kustsamhällena expandera med mycket ny 
bebyggelse som alstrar ännu mer trafik är helt otidsenligt och kortsiktigt. I samrådet har 
Trafikverket och kommunen hela tiden velat styra bort diskussionen från en förbifart och menat att 
den är överspelad, men det måste vara möjligt att lyfta fram legitimiteten i tidigare beslut, om det 
inte gått rätt till.  
TRV skriver i ett av sina svar på våra frågor att man vill undvika sprängningar för då tvingas man 
till tillfälliga avstängningar eftersom alternativ väg saknas. Detta pekar på en sårbarhet som 
borde tas på allvar och som talar för en förbifart. Om något händer som blockerar vägen, så skärs 
alla boende och verksamma bortanför denna händelse av – hur ser räddningstjänst och MSB på 
det? Har risk- och sårbarhetsanalys gjorts? 
   Alla framtida detaljplaner längs vägen i Tjuvkil kommer att få problem att gå igenom, om man inte 
beslutar om en förbifart nu, istället för om 10 år när situationen kräver det. 
 
Vi begär ett nytt samråd efter att planerna justerats. 
 
 
 
 
 
Tjuvkil 2021-02-17 
 
Peter Karlsson & Bodil Ahnoff 
Tjuvkil 5:1 
Backen Tjuvkil 330 
442 75 Lycke 
bodil@formbaren.se 
peter@goteborgdesign.se 
070-6625980 / 070-6811758 
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Synpunkter på Vägplan väg 168 genom Tjuvkil
Tjuvkil 5:1 Familjen Ahnoff – Karlsson

Backen Tjuvkil 330, 442 75 Lycke | 070-68 117 58 | bodil@formbaren.se

Tjuvkil 7 april 2020
Till 
Trafikverket
Ärendemottagningen
Investering
Box 810 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se 
senast den 10 april 2020. ärendenummer TRV 2014/89181.

Kort sammanfattning av våra synpunkter
Vi har länge efterfrågat en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter genom Tjuvkil, det är positivt att man 
nu planerar att anlägga en GC-bana utmed väg 168. 
Vi accepterar dock ej nuvarande planer gällande intrång på vår fastighet Tjuvkil 5:1 såsom de presenterats! 
Skälen är att värdet på vår fastighet och vår livsmiljö ej kan bibehållas om planerna genomförs på det sätt 
som skissats i planen. Vi förordar istället att mark för breddning och GC i anslutning till vår fastighet i hu-
vudsak tas på den södra sidan, dvs. att ni ändrar linjedragningen vid vår fastighet och förskjuter hela väg-
kroppen söderut.  Nedan följer en sammanställning av de värden som riskerar att gå till spillo samt förslag på 
alternativ till liggande ombyggnadsplaner. 
Vi vill också tydligt uttrycka att vi förväntar oss en dialog tillsammans med projektgruppen för att tillsam-
mans kunna hitta de bästa lösningarna både för dragningen av GC-banan och för vår fastighets fortlevnad.

Tjuvkil 5:1
boningshuset 
byggt 1895
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Vägområdet
Att få klarhet kring precist vägområde som är tänkt att tas i anspråk och hur stort arbetsområde (till-
fällig nyttjanderätt) som kan bli aktuellt har varit svårt att tolka ut från de grova ritningar som lagts 
ut på hemsidan oss tillhanda. Det är naturligt om verkligheten inte mätts och studerats på plats utan 
gjorts från tolkat kartmaterial, att det inte går att göra exakta och välgrundade planritningar. Vi ser 
fram emot en tät dialog mer TRV under detta arbetes gång. Det är alltså svårt i nuläget att få en tyd-
lig bild av vilka värden som går till spillo och vilka skador som kan komma att åsamkas vår fastighet. 
Vi har i våra antaganden utgått ifrån att drygt 4m kommer att tas i anspråk för vägmark – mätt uti-
från vår nuvarande murs utsida och att ca ytterligare 5m kommer att tas i anspråk för arbetsområde, 
allt utifrån era planritningar. Det finns god anledning att tro att dessa mått är alltför blygsamma och 
påverkan kommer att bli ännu större – men vi har utgått utifrån de upplysningar TRV har uppgett 
hittills. 

     Planerat arbetsområde    Planerat vägområde

Fastighetsvärde – förändring
Helt klart är att fastighetens värde kommer att sjunka dramatiskt, när trädgården stympas, den 
skyddande växtligheten försvinner, bullret ökar och vägen kommer närmare fastigheten. Att man 
väljer att bredda vägen och acceptera en ökande trafik genom en tätort istället för att göra en förbi-
fart gör fastigheten mindre attraktiv. Detta är ju det uppdrag TRV ålagts, det är tragiskt eftersom den 
prognos som gjorts för ÅDTn framöver tydligt pekar på ökande bullerstörning för boende längs den 
aktuella vägsträckan.  När TRV dessutom i nuvarande skisser inte visar vilja att ta hänsyn till Tjuvki-
ls speciella kulturvärden med handlagda murar och trädgårdar längs vägen kommer attraktiviteten 
hos fastigheterna längs vägen sjunka ytterligare.
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Boningshuset i ursprungligt skick

Här följer en sammanställning av värden som riskerar 
att gå förlorade enligt nuvarande planer:

Kulturvärde – murar, trädgård
De murar som omger fastigheten Tjuvkil 5:1 har skapats under olika perioder i fastighetens 

historia. ”Mäster i Lia” 
som han kallades som 
lät bygga huset 1895 
var barnfödd i gården 
nedanför vår fastig-
het. Dock räckte inte 
gårdens marker till att 
ge jordbruksmark till 
alla i barnaskaran och 
yngste sonen fick då 
istället gå till sjöss. Så 
småningom kom han 
att bli maskinist på 
ångaren Bohuslän. 
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På fastigheten fanns förutom bostadshus ett brygghus, en ladugård med vagnslider och ett 
hönshus. ”Mästers” hade en ko och en gris förutom hönsen, har det berättats för oss. Brygghus, 
hönshus finns kvar liksom grunden till ladugården. 

Den nedre delen av muren utmed fatighetens 
gräns mot vägen utgörs av en äldre mur. I  
denna mur är stenarna ej är huggna som i den 
övre muren utan där har man sökt fram   
av naturen lämpligt formade stenar. 
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De omfattande stenarbeten som utförts på vår fastighet tog ett par år att utföra för tre man på hel-
tid. Det gäller ett flertal dekorativt lagda stenmurar och terasseringar anlagda för att skapa olika 
trädgårdsrum på den kuperade tomten. Det är fantastiska hantverk som måste kostat en förmö-
genhet, redan på den tiden. Förmodligen höjde det status och anseende för den som hade möjlig-
het att göra sådana anläggningar. Berättelsen säger att kostnaderna för dessa stenarbeten nästan 
tog knäcken på familjens ekonomi.

Idén om att flytta en sådan här mur och bygga upp den igen är inte realistisk. Finns ens den kun-
skapen tillgänglig idag att kunna flytta en sådan här mur och återuppbygga den på samma gedig-
na sätt som den en gång byggdes? 
  
Är det ens möjligt att lösa att grunda en sådan mur ca 1 ½ - 2 meter ner i marken och gräva ut 
en bredd på uppskattningsvis 2-3 meter så nära stengrunden på vårt bostadshus – utan att skada 
grundläggningen av huset?  

Bostadshuset med sin höga stenfot ligger endast 3,8m från det planerade arbetsområdet!

Krav: 
•Att muren får stå kvar och att mark till GC och breddning av väg tas utanför fastighe-
tens gränser. 
•Att inga arbeten med tunga maskiner inte sker så nära husets stenfot att husets grund-
läggning riskerar att skadas 
 
Generella krav
•Att det görs en geoteknisk utredning om grundförhållandena av berörda områden inom 
fastigheten. 
•Att det görs noggranna mätningar och noteringar före, under och efter eventuella mar-
karbeten för att säkerställa att inga skador uppkommer på husgrund eller andra anlägg-
ningar inom fastigheten.
•Att grävningarna övervakas av geotekniker med mätutrustning som har rätt att stoppa 
arbetet om vibrationer från maskiner/arbetsfordon blir så höga att de riskerar att skada 
husets eller andra anläggningars grundläggning.
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Brunnar
På fastigheten finns 3 brunnar, två grävda och en djupborrad. Alla tre ligger inom det område som 
betecknats som vägområde eller arbetsområde. Vårt dricksvatten tas ur den djupborrade brunnen 
som är belägen ca 3,5 meter från nuvarande vägområde. Om vägplanen utformas enligt liggande 
förslag innebär det att fastigheten berövas nuvarande tillgång till vatten.
Värdet av tillgång till eget vatten skattar vi högt. I tider där vikten av egenförsörjning och den 
uppenbara sårbarheten av stora gemensamma system har detta fått än större betydelse. Vi har 
idag god tillgång till eget dricksvatten och vatten till bevattning i trädgård. Vi är inte anslutna till 
kommunalt VA. Däremot ingår fastigheten i en gemensamhetsanläggning för ca 100 fastigheter 
med eget reningsverk för avlopp.

Krav - brunnar
• Gör inga ingrepp i fastigheten Tjuvkil 5:1 
- så behöver inga brunnar, rördragningar 
eller annat skadas. 

• Om vår brunn för dricksvatten skulle 
skadas eller ej kunna vara i bruk pga. att 
den inlemmas i vägområde, påverkas 
av arbetsområde, kräver vi vattengaranti 
dvs. att ny brunn anläggs där man ga-
ranterar att vi har samma tillgång till rent 
vatten som innan ingreppen, utan kost-
nad för fastighetsägaren.  
• Kontrollmätning av brunnar, före, under 
och efter sprängning.
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Rördragningar
Vi har gjort en nogrann förteckning av de rördragningar som finns på fastigheten (se kartbilder). 
Vi har också haft en genomgång av dessa på plats 2020-03-25 med projektledare Mikael Andrén.
Fastigheten är dock från 1895 och många arbeten har gjorts under årens lopp som inte dokumen-
terats. Tomten är väl dränerad vilket tyder på att det finns gamla dräneringsrör under marken 
som löper ut i diket, vika vi inte har full koll på var de ligger. Risken att de skadas under eventuellt 
arbete på tomten är därför överhängande. Värt att påminna om är att det finns en avloppsledning 
tryckt under vägen utgående från den nedre delen av tomten. (se tomtkarta).

  Se större kartbilder i bila-
gorna

Vi ser med stor oro på planerna på åtgärder i vår trädgård då sannolikt de rörledningar för vatten, 
el och avlopp kommer att skadas eller inte kunna ligga kvar där de ligger.
Krav: 
• De skador som uppstår på rördragningar inom    fastigheten ska ersättas med motsva-
rande funktion
• Vatten och avlopp skall ha full funktion under alla arbeten på och kring fastigheten. 
 

Stensatt kantavgränsning 
I trädgården inom det planerade vägområdet och arbetsområdet finns två rader stensatt och gju-
ten kantavgränsning mellan rabatter och grusgång som kommer att förloras respektive sannolikt 
skadas om liggande plan effektueras.

Krav
• Att eventuella skador på den stensatta kanten 
återställes.
• Att de kantstenar som eventuellt behöver flyt-
tas tas upp med försiktighet och placeras under 
arbetets gång så att de inte skadas eller försvin-
ner. För att de senare kan återfå sin plats eller 
efter överenskomelse får en ny placering.
• Att värdet av den stenkantsatta gången er-
sätts. 

Rotsystem
Träd
Brunn färskvatten
Vattenledning
Brunn Spillvatten
Spolbrunn Spillvatten
Ledning Spillvatten
Ventilationsluft i mark

Ventilationshuv mark
DödVed/Faunadepå
Berg
Solur
Byggnad
Gränslinje 
Stenmur
          

Alla mått utgår från be�ntlig stenmur mot väg.
Kartan är inte exakt men hyggligt noga mätt mot 
verkligheten.         

Tjuvkil 5:1

143 m

Meterskala 1 cm = 5 meter

Berg Mur

4 m

9 m

Tryckledning under väg

Död ved/
Faunadepå

Död ved/
Faunadepå

Död ved/
Faunadepå

Inluft

Brunn1

Brunn2

Brunn3 Tryckledning

Kastanj

Björk
D: 65 cm

Två 
 Björkar Plommon

Äpple
Solur

Berg
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Träd
På fastigheten intill muren mot vägen står en skyddsvärd Kastanj (80 år?) som hyser och har 
utvecklat naturvärden som bidrar till att stärka områdets naturvärden. Träder hyser tidvis 
familjer av gröngöling och andra hackspettar samt är ett populärt tillhåll för andra fåglar vilket 
indikerar att det finns gott om insekter i trädets håligheter. Trädets krona sträcker sig ända ut 
till muren vid vägeens kant, vilket antyder att rotsystemet troligtvis finns lika långt ut. Det är ca 
5,8 meter från trädets stam till muren. Detta innebär att det tänkta vägområdet inte kan flyttas 
in på tomten de tänkta 4 metrarna utan att skada trädets rötter och därmed åsamka trädets 
död. 

stammens diameter 65 cm, 
omkrets 204 cm 

 
 

Hackspett syns  ibland i vår trädgård
Krav: 

• Att kastanjen lämnas orörd och väg-
området inte gör intrång på nuvarande 
fastighet. 
• Om så görs ersätta med ett fullvuxet 
träd som ger samma skydd och biologis-
ka samt estetiska nytta som nuvarande 
träd.
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Generella krav kring träd och annan skyddsvärd växtlighet
• Att arbetet i trädgården bevakas av biologiskt utbildad person som kan övervaka och 
eventuellt stoppa arbete som riskerar skada trädens rötter och liknande skadlig påver-
kan.

Redan på detta gamla foto från 1940-talet (?) kan 
man se att Kastanjen vuxit sig stor

Vindhäck
På fastigheten finns också en vindhäck bestående av två rader alm och en rad oxel, planterad för 
att ge skydd mot vinden, men dess grönska har också stor betydelse för att minska bullret från vä-
gen. Almarna har sågats av på ca 2 meters höjd och har fått bilda grön häckmassa genom alla skott 
och grenar som bildas från de stammarna som varierar tjocklek mellan en diameter på 15-40 cm. 
Almarna har stått på plats länge, kanske från när huset byggdes. Almsjuka har troligtvis angripit 
dem, men de har skjutit nya kraftiga skott. Det finns gott om håligheter i stammarna som hyser 
insekter och fåglar. Området mellan almarna fungerar också som faunadepå. 

Det står ca 22 träd inom det planerade vägområdet och inom det planerade arbetsområdet. Varav 
ett 10-tal träd utgör planterade trädgårdsträd. De träd som står längst upp på tomten utmed vägen 
tjänstgör som bullerdämpare och har en funktion som rumsbildare i första hand.  
Skulle våra träd tas bort (inom vägområdet) eller skadas (inom arbetsområdet) innebär det en stor 
förlust för fastigheten inte bara i betydelse för biologiskt mångfald, insyns-, rumsskapande- och 
syresättningsbetydelse utan också som bullerdämpande. 

Krav: 
• De träd som skadas eller tas bort ersättes med uppväxta träd som ger motsvarande 
skydd och funktion

Död ved - faunadepå
På fastighetens övre del – berörd av planen - finns en medveten samling död ved, för att skapa 
gynnsamma livsmiljöer för insekter och fåglar. Vi ser allvarligt på att dessa naturvärden kan spo-
lieras. Bäddarna av gamla träd, ved och ris är uppbyggda under 30 års tid.
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Skyddande oxelhäck
Längs hela fastighetens södersida mot vägen står idag en oxelhäck, ca 100 meter, som skydd 
mot vägljud och insyn. Enligt planen skall den tas bort.
Krav:  
• Det är inte rimligt att tro att en så gammal häck går att flytta, så alternativet blir att 
projektet bekostar och planterar en ny häck, då med uppväxta plantor som ger ett 
riktigt skydd mot buller och insyn redan från start.

Utemiljö – uteplats
Vår trädgård har genom åren blivit mer och mer 
störd av den ökande trafikens buller. Vi har idag en 
bullersituation i vår trädgård som gör att ett nor-
malt samtal inte är möjligt på den sidan av träd-
gården som vetter mot vägen. Husets ursprungliga 
uteplats -med bordet skapat av den gamla kvarnste-
nen som släpats av hästar från en av Tjuvkils gamla 
kvarnar– fick vi överge redan för 15 år sedan då 
bullret tog överhanden. 

I stället har vi försökt skapa mindre bullerstörd plats 
vid husets norrsida, men trots flera åtgärder med föns-
tervägg och delar av plank är det svårt att komma ifrån 
trafik-bullret.
Vi har också satt upp ett eget bullerskydd i grindhålet 
mot vägen vid övre infarten (se bild tv.)

Krav 
• Att om detta bullerskydd behöver flyttas, uppförs med god grundsättning på ny 
plats.
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Krav: 
• Vi vill att TRV och Kungälvs kommun tar ansvar för den ständigt ökande trafiken 
och den olägenhet den skapar. Se över möjligheter att skapa fler hastighetsdämpan-
de åtgärder för genomfartstrafiken. Skapa inte en försämrad bullersituation för redan 
buller-utsatta fastigheter, såsom Tjuvkil 5:1 genom att flytta vägmarksområdet när-
mare bostadshuset och genom att samtidigt ta bort dämpande växtlighet.

Hönshus - gäststuga
På fastighetens nedre del finns ett fd. hönshus 
som används som gäststuga för familjen. Stugan 
har en stor potential, varför vi avser att rusta 
upp densamma med bla. nya fönster, men oroar 
oss för det kraftiga bullret stuganredan idag är 
utsatt för. Vi oroar oss också för att den gam-
la bräckliga grunden kan skadas av arbeterna 
kring vägombyggnaden. 

Krav
• Att inga ingrepp och markarbeten görs 
som riskerar att skada byggnadens grund-
läggning.

Ladugårdsgrund - Växthus
Fastighetens gamla ladugård och vagnslider är borta sedan länge, men den stensatta grunden 
med gjuten skitränna finns kvar. Här har vi byggt ett växthus (tillfälligt raserat i en storm). 
Krav
• Att inga ingrepp och markarbeten görs som riskerar att skada den gamla grunden.

.

Bullerberräkning efter ombyggnation 2040
samt placering av byggnader
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Solur - på murad stenfot
Ett av många dekorativa ambitiösa stenarbeten i vår träd-
gård är fundamentet till ett solur. Detta ligger inom det 
berörda markområdet för tillfälligt nyttjande.

Krav:
• Om solurets fundament flyttas, skall det utan att bli 
skadat återplaceras på överenskommen plats.

Övrig växtlighet -trädgård
Inom det berörda planerade intrånget av vägmark och 
tillfälligt utnyttjade markområdet finns även ett antal 
fruktträd och buskar såsom åppleträd (34år), plommonträd 
schersmin, vinbär m.fl.
Krav:
Att alla skadade eller borttagna buskar och träd ersätts.

Inomhusmiljö
På vinterhalvåret väcks vi senast 04.30 då bilpendlarna kommer körande till sina arbeten. 
De har inga fysiska hinder på vägen som dämpar deras framfart och hastigheten kan vara 
dubbelt över den tillåtna.
 
På sommarhalvåret körs det dygnet runt med både personbilar, tung trafik och motorcyk-
lar. Efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna är, som nämns i AFRYs kapacitetsanalys, 
ca 20% - detta skapar en mycket besvärande livsmiljö för oss. Bullret har en tydlig relation 
till hastigheten, de som kör under 50km/h hörs inte alls på samma sätt som de som kör 
fortare. 
Krav: 
Därför är det angeläget att den breddade vägen också kombineras med fysiska 
åtgärder som tvingar bilister, även tung trafik att sänka farten.
Kungälvs kommun borde genom sitt samarbete med TRV kunna stå upp för sina 
medborgares livsmiljö och driva frågan om en hållbar placering av vägkropp och 
GCså att vi boende inte utsätts för mer skadligt buller. 

Bullerberäkning vid bostadshus efter 
ombyggnad av väg 2040
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Buller
Trafikverket ansvarar för att minimera bullrets påverkan på människors vardag och ansvarar för att minska 
bullret längs med de statliga vägarna. Därför kräver vi att TRV tar ansvar för att skapa en bättre livsmiljö ur 
bullersynpunkt för oss och vår fastighet. Den föreslagna planen visar inte på några reella åtgärder som däm-
par den pga. trafikökningen succesivt ökande bullernivån. Tvärtom – med den föreslagna dragningen med 
det stora intrånget över vår fastighet – är det sannolikt att bullret kommer att öka. 

Krav:
• Att fastghetens mark ej tas i anspråk för vägområde, vilket kan innebära att inte det finns plats 
kvar för uppsättning av bullerdämpande åtgärder såsom tex. bullerskärm.

Synpunkter på markområde som är tänkt att tas i anspråk
Vi är positivt inställda till en GC genom Tjuvkil, det har efterfrågats länge. Men vi anser att dragningen av 
densamma, samt vägbreddningen måste göras med hänsyn till lokala kulturvärden och inte orsaka onödig 
skada på fastigheternas murar, träd, trädgårdar och ekonomiska värde.
Det föreslagna vägområdet innebär en kraftig påverkan på Tjuvkils tätort då det kommer att göras intrång 
i de flesta trädgårdar på den norra sidan. Dessa trädgårdar begränsas ofta av häckar och samlingar av träd 
samt av murar som bildar skydd mot vägen för de boende, men också ger karaktär till samhället. 
Vi invänder kraftfullt mot att ombyggnationen av vägen skall ske på ett sådant sätt att stora ingrepp planeras i 
vår fastighet samt att vägområdet planeras göra väsentliga intrång. 

Vi ser att det finns goda möjligheter att undvika detta genom att förskjuta vägkroppen och ändra linjeringen 
för vägen med start ungefär vid Gulskärsvägens infart och med slut ca 350m ner mot Saltskärsvägens infart. 
Vi hoppas kunna ha en seriös och förutsättningslös dialog med TRV och Kungälvs kommun kring detta. Det 
är inte vi som är experterna på vägbyggnation, men vi skall här redogöra för våra tankar som vi förutsätter att 
projektledningen tar till sig och är beredda att samtala kring, med oss. 

Marken närmast vägen på motsatt sida vår fastighet tillhör Tjuvkil 5:2,1 och 5:2,2 denna mark har tidigare 
tillhört vår fastighet. Lantmäteriet har gett oss motstridiga uppgifter om ägandeförhållandet för denna mark, 
men oavsett är denna markremsa 5:2,2 lämplig att anlägga väg och vägdike på - den är inte tomtmark och ej 
heller värdefullt odlingslandskap. 
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Vi ser som sagt fram emot dialog och samarbete kring frågan om vägområdets utvidgning.

En flytt av vägkroppen skulle kunna innbära att våra stenmurar längs väg 168 behålls orörda. 
GC-banan läggs på kulverterat dike dit våra dräneringsrör från fastigheten ansluts.
Skärningar i berg längs vägen strax före våra stenmurar måste ske med största försiktighet då vår 
dricksvattenbrunn ligger intill. Vattentäkt säkras och ersätts om tillgångenförsämras. (se avsitt 
brunnar).
Vi vill behålla våra utfarter så som tidigare.
I alla sprängningar och arbeten längs vår fastighet eller i dess närhet skall mätningar/bevakning 
ske på våra byggnader, vattenbrunnar, träd och övrigt som kan skadas.

Synpunkter på hastighetsdämpande åtgärder
Eftersom erfarenheten visar att bredare väg utan oskyddade trafikanter ökar bilarnas hastighet 
kommer vi framgent sannolikt få fler som bryter mot hastighetsbestämmelserna, högre hastighe-
ter och ökat buller. Därför är det nödvändigt med fler hastighetsdämpande åtgärder på sträckan 
genom tätorten. Förslagsvis fartkameror vid raksträckorna, där hastigheten tenderar att överskri-
das idag. (Flytta den hastighetskamera som sitter i slutet av raksträckan med mot avfart till väg 
612 till ett läge mitt på raksträckan istället). Fler refuger/ shikaner/rondeller skulle också dämpa 
hastigheten. Att vägen inte dras spikrakt, utan tillåts svänga lite och anpassa sig till natur och till 
fastigheternas gränser har också en hastighetsdämpande effekt. Detta borde var fullt möjligt på en 
tätortssträcka med en hastighetsbegränsning på högst 50 km/h.

Värt att notera
På den södra sidan finns mer öppen obebyggd mark och de få fastigheter som ligger på denna 
sida är i allmänhet placerade längre in på tomterna och skulle inte påverkas lika dramatiskt om 
vägkroppen på ”problematiska” delar försköts söderut.
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Belysningsstolpar
Vi har förstått att nya belysningsstolpar är planerat att sättas upp. Det är viktigt att dessa inte lyser 
in i sovrum eller på annat sätt påverkar inomhusmiljön i vår bostad, nu när de kommer så mycket 
närmare huset än dagens. 

Krav: Att valet av belysningsarmatur inte väsentligt skiljer sig i ljusstyrka från dagens 
belysning och att vi som fastighetsägare får medverka i valet av placering av dem.
Med denna sammanställning hoppas vi att vi klargjort våra ståndpunkter kring vägombyggnaden. 
Allt går inte att skriva om, utan här behövs en dialog och ett gemensamt arbete för att hitta bra 
lösningar.

Nedan följer bilagor som beskriver anläggningar på fastigheten Tjuvkil 5:1 att beakta i ombygg-
nadsprocessen. Vid frågor eller okarheter kontakta oss på telefon eller e-post. Ni är också välkoma 
att komma hit och titta på plats, men kontakta oss innan. Peter jobbar mest hemifrån och är oftast 
på plats.

hälsningar
Peter Karlsson & Bodil Ahnoff
Peter: 0706-62 59 80  peter@goteborgdesign.se
Bodil: 070- 68 117 58 bodil@formbaren.se

Bilagor
tomtkarta med anläggningar och värdefull växtlighet markerade 1,2,3
Beskrivning av träd med skyddsvärde
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2020-08-11 Tjuvkil

Komplettering 
synpunkter_vägplan_Tjuvkil_TRV 2014-89181 

Här följer några synpunkter som vi vill komplettera vår tidigare skrivelse med, 
utifrån att vi fått besked om att intrång på vår fastighet minskats från drygt 4 meter till 1,5-1,8 
meter.  
Naturligtvis är ett mindre intrång positivt i sig, men vi vill att Trafikverket undersöker på plats 
om detta intrång verkligen är nödvändigt. Ett intrång där vägområdet kommer närmare vårt 
bostadshus är en dramatisk försämring för vår livsmiljö och för de värden vår fastighet 
besitter.  
Vi bedömer att det kommer att bli nödvändigt med bergsbeskärningar på båda sidor vägen 
oavsett. Om vi tolkar planen rätt skall det tas bort bergsmassor inom vår fastighet både i den 
övre delen upp mot 2:57 och i den nedre delen mot fastighet 4:16. Om väglinjen drogs 
uppifrån Gulskärsvägens nya busshållplats i en svag böj utanför vår fastighet ner mot 
Saltskärsvägen kan man också slippa en del bergsbeskärningar på norra sidan och endast 
göra smärre beskärningar på södra sidan. På denna södra sida bör väl av säkerhetsskäl 
göras några beskärningar då berget ”hänger” över vägen i buss/lastbilshöjd? 

 Det man skulle kunna vinna med denna lösning är att man inte behöver flytta vår mur och 
slipper den stora olägenhet och kostnad en murflytt innebär, samt slipper skövla vår trädgård 
och det kommer också att finnas plats för bullerdämpande åtgärd t.ex. en bullerskärm. Den 
andra stora vinsten är att man på detta sätt kan ge vägen en smärre böj, vilket skulle kunna 
inverka positivt på bilisternas vilja att hålla ned hastigheten.  

Dessutom är detta i stort sett den äldre sträckningen av vägen och intrång på privata 
fastigheter behöver inte göras i någon större utsträckning. Vi begär att TRV gör en utredning 
och mätning på plats för att se över möjligheten till detta alternativ. 
Det finns i era planer inga incitament för bilisterna på att hålla 50km/h på denna raksträcka, 
den inbjuder till höga hastigheter – ni måste göra några fysiska åtgärder för att efterlevnaden 
skall bli större! En breddad väg, (till synes) fri från oskyddade trafikanter uppmuntrar till höga 
hastigheter. 

Vi har också några frågor och besked som vi ej fått svar på, där vi önskar klarhet: 
• I vår tidigare skrivelse bad vi om Att grävningarna övervakas av geotekniker med 

mätutrustning som har rätt att stoppa arbetet om vibrationer från maskiner/
arbetsfordon blir så höga att de riskerar att skada husets grundläggning. – besked om 
detta önskas. 

• Besked om hur vårt kastanjeträd klassats och hur ni skall kunna flytta mur utan 
påverkan på trädets rotsystem.  

• Besked om hur vår dricksvattenbrunn skall säkras från skada.  

• Har inventering avseende byggnadens konstruktion, fasad och fönstertyp gjorts? 
Ingen har ställt frågor eller undersökt vårt hus…  

• Vi önskar, som tidigare sagts, mätningar och beräkningar på plats, samt ett möte där 
vi kan lägga fram våra tankar om hur vägkropp och GC på ett fördelaktigare och 
hållbarare sätt skulle kunna placeras. 

Vi ser fram emot en dialog med Trafikverk och detaljplaneläggare. 

Hälsningar 
Tjuvkil 5:1 
Peter Karlsson & Bodil Ahnoff
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Från: Ewa <badewa52@gmail.com> 
Skickat: den 19 februari 2021 12:39 
Till: Kungälvs kommun 
Ämne: Väg 168 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: SANDRA 
 
Till 
Mark & Miljödomstolen i Vänersborg 
 
Jag bor granne med v 168 och den blinkande 50-skylten och har så gjort sedan 1952. Jag har roat mej 
med att studera hur bil- och yrkesförarna har tagit till sig hastighetsbegränsning och 
omkörningsförbudet. Sanningen är att det inte ens är 10% som efterlever dessa. Vi har flera dolda 
utfarter här, och det är bara ren tur att vi inte har en bil i bagaget när vi skall köra ut. När skylten 
blinkar orkar de inte ens flytta foten till bromspedalen, och om någon kör i 50 måste man genast köra 
förbi. 
För 60 år sen, när de gjorde om väg 570 till Kärna, så bestämdes det att väg 168 skulle ha samma 
sträckning och sedan dras över havet till Nordön. Då fanns det tydligen inget ”riksintresse”, det skulle 
vara roligt att veta vad detta riksintresse finns så man kan ta del av det. 
Det pratas ideligen om att vi skall värna om miljön, och då undrar jag hur ni tänker när bilarna skall 
stå i kö efter en buss som stannar vid en hållplats. Hade vägen dragits som det var tänkt för 60 år 
sedan, så hade den både varit klart, blivit billigare och sen hade vi sluppit leva i en byggarbetsplats i 
flera år.   
Det beviljas bygglov för det ena bostadsområdet efter det andra, och då måste man se till att trafiken 
inte går rakt igenom en tätort. 
Nu tycker jag och fler med mej att det är dags med sunt förnuft! 
Gör om och gör rätt!!! 
 
En som inte kan svänga sig med era fin formuleringar men har blivit utrustad med sunt förnuft. 
 
Ewa Larsson 
Tjuvkil 200 
442 75  LYCKE 
Tel: 0709-542804 
 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-02-23 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 9
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Stenberg Magnusson Charlotte - TVB 

Från: Erik Liedner <Erikliedner@kungalv.se> 
Skickat: den 22 april 2021 14:24 
Till: Stenberg Magnusson Charlotte - TVB 
Ämne: Sv: Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil 

Mål nr P 724-21, väg 168 genom Tjuvkil 

Svar på fråga som inkom från Mark- och miljödomstolen 2021-04-19 

Ärendet gäller överklagan på detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. 

Frågan från Mark- och miljödomstolen 

Den 19 april 2021 fick Kungälvs kommun ett mall från Mark- och miljödomstolen med följande text: 

"Det anges i följebrevet att samtliga handlingar ingår i översänt material. Av innehållsförteckningen kan utläsas att 

det skickats meddelande om antagande till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Hur har antagandet kommunicerats i 

övrigt?" 

Frågan gäller alltså hur antagandet har kommunicerats utöver att länsstyrelsen och Lantmäteriet fått meddelande 

om detta. 

Vad PBL säger 

Enligt PBL ska kommunen 

anslå det justerade protokollet på kommunens anslagstavla. 

skicka ett meddelande om antagandet till bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer 

och ideella föreningar under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Detta gäller även sakägare. Kommunen ska även meddela 

sakägarna om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot. 

Anslående av det justerade protokollet på kommunens anslagstavla 
Det justerade protokollet med beslut om antagande av detaljplanen anslogs på kommunens anslagstavla 29 januari 

2021 och togs ner 23 februari 2021. Se bifogat anslagsbevis resp protokollsutdrag. 

g 'N 

PIF 

anslagsbevis - Protokollsutdrag - 
2021-01-28 kommun Kommunfullmäktige 

Meddelande om antagandet till bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer 

och ideella föreningar 
Det saknas bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer och ideella föreningar som, senast 

under granskningstiden, lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Därför har inget meddelande gått 

ut till någon bostadsrättshavare, hyresgäst, boende, hyresgästorganisation eller ideell förening. 

Bakgrund 

Planärendet bedrivs som samordnat förfarande (PBL 5 kap 7a§). Det ärende som detaljplanen samordnas med är 

vägplan för väg 168 genom Tjuvkil, https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotalandivi-bygger-och-

forbattradvag168-genom-tjuvkil/ . 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

R11 

 

INKOM: 2021-04-22 

MÅLNR: P 724-21 

AKTBIL: 12
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När detaljplanen lades ut för granskning på kommunens hemsida fanns följande information: 

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. Den primära åtgärden är 

att bygga en gång- och cykelväg längs vägens norra sida. Gällande kommunala detaljplaner längs 

vägen i Tjuvkil behöver justeras för att överensstämma med aktuellt förslag till vägplan. Det innebär 

att kommunen tar fram en detaljplan för samma område som Trafikverket tar fram en vägplan. 

Planprocessen för de två planerna sker parallellt där vägplanen är huvudprocess. 

Status 

Trafikverkets vägplan, som gäller samma område som detaljplanen, kommer vara ute på granskning 

samtidigt som detaljplanen och materialet finns tillgängligt från 2 juli 2020 påtrafikverkets hemsida . 

Eftersom vägplanen utgör huvudprocess är det Trafikverket som tagit fram flertalet av de utredningar 

som normalt tas fram i en detaljplaneprocess. 

Detaljplaneförslaget kommer att ställas ut för granskning samtidigt som vägplanen under perioden 2 

juli —13 augusti 2020. Du hittar planhandlingarna under rubriken Granskning. Du kan även ta del av 

planhandlingarna i Stadshusets entre från och med 2 juli. 

Notera att synpunkter på såväl detaljplanen som vägplanen ska lämnas till Trafikverket, Detta sker av 

samordningsskäl. Synpunkter lämnas senast 2020-08-13 via brev till Trafikverket, 

Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till 

investeringsprojektgtrafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2014/89181. 

Syfte 

Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning 

möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande. 

Efter granskningstiden kom Trafikverket och kommunen överens om vilka yttranden som gällde vägplanen och vilka 

som gällde detaljplanen. Här är länk till detaljplanens granskningsutlåtande: 

https://www.kungalv.se/contentassets/20cc4329abdf4f709d7e699db07763c8/granskningsutlatande-vag-168-

genom-tjuvkil.pdf 

På granskningsutlåtandets sida 12 står att läsa: "Inga kvarstående synpunkter förekommer." 

Efter granskningstiden har planförslaget inte ändrats på ett sätt som gått sakägare emot. 

Därför har inget meddelande gått ut till någon bostadsrättshavare, hyresgäst, boende, hyresgäst-organisation eller 

ideell förening. 

Med vänlig hälsning 

Erik Liedner 
Planarkitekt 

Kungälvs kommun 
Planering 

2 
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Samhälle och utveckling 
442 81 Kungälv 

tel. 0303-23 92 51 
e-post erik.liednerakungalv.se 

Från: Stenberg Magnusson Charlotte - TVB <charlotte.stenbergmagnusson@dom.se> 
Skickat: den 19 april 2021 12:06 

Till: Erik Liedner <Erikliedner@kungalv.se> 
Ämne: Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil 

Hej! 

Det anges i följebrevet att samtliga handlingar ingår i översänt material. Av innehållsförteckningen kan utläsas att 

det skickats meddelande om antagande till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Hur har antagandet kommunicerats i 

övrigt? 

Med vänlig hälsning 

Charlotte Stenberg Magnusson 

Beredningsjurist, Avdelning 2 Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt 
0521-27 02 17 • charlotte.stenberg-magnusson@dom.se • Vänersborgs tingsrätts webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 

3 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
Sida 1 (38) 

Sessionssalen, Stadshuset, kl. 17:00-21:00 

Thomas Alpner (M) 
Viktoria Dahlquist (SD) 
Miguel Odhner (S) 
Erika Sjöblom (S) 
As sar Wixe (S) 
Ulrica Brogren (S) 
Mona Haugland (S) 
Johan Holmberg (S) 
Ulla Johansson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Leif Håkansson (S) 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Susanne Jönsson (S) 
Fredrik Schandorff (S) 
Helen Byström (S) 
Lennart Martinsson (S) 
Birgitta Jähnke (S) 
Bernt Lundborg (S) 
Anders Holmensköld (M) 
Anna Vedin (M) 
Sara Regnen (M) 
Marcus Adiels (M) 
Bo Franzon (M) 
Charlotta Windeman (M) 
Marie-Louise Thor (M) 

Lennart Jonsson (M) 
Monica Haraldsson (M) 
Robert Syren (M) 
Bella Banehag (M) 
Roberth Österman (NI) 

Plats och tid 

Beslutande Ordförande 
Vice ordförande 

55 1-13, KL. 17:00-20:00 
Ersättare för Assar Wixe (S) 55 14-26 
Ersättare för Ingela Rossi (S) 

Ersättare för Pia Gillerstedt (S) 

Ersättare för Nils Carlson (S) 

Ersättare för Patrik Ryberg (M) 
§§ 1-13, KL. 17:00-20:10 
Ersättare för Charlotta Windeman (M) 55 14-

 

26 
Ersättare för Gustav Meuller (NI) 

Ersättare för Peter Harrysson (m) 
Bevis/Anslag 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum då anslag 
sätts upp 2021-01-29 

Datum då anslag tas 
ner 2021-02-23 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet 

Underskrift 

KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÄLVS 
KOMMUN 

   

ADRESS Stadshuset • 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 va 

FAX 0303-132 17 
E-rosr kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
Sida 

Morgan Carlsson (SD) 
Rolf Carlsson (SD) 
Niklas Andersson (SD) 
Bertil Augustsson (SD) 
Annica Börstell (SD) 
Martin Högstedt (UP) 
Ancy Wahlgren (UP) 
Eva Wahlin (UP) 
Laila Persson (UP) 
Pernilla Wiklund (UP) 
Rainer Hoffman (UP) 
Elisabeth Mattsson (L) 
Jan Tollesson (L) 
Matilda Jansson (L) 
Thomas Loong (L) 
Cecilia Olsson (L) 
Ove Wiktorsson (C) 
Lena Bjurström (C) 
Patrik Renström (C) 
Hans Torwald (C) 
Gun-Marie Daun (KD) 
Johanna Salekärr (KD) 

Anne-Christin Engwall (KD) 
Fredrik Daun ((D) 
Ilona Waern (KD) 
Erik Andreasson (V) 
Kenneth Gustafsson (V) 
Henry Larsson (V) 
Mikael Lunneblad (MP)  

2021-01-28 
2 (38) 

55 1-6, kl. 17:00-18:15 
Ersättare för Sven Niklasson (SD) 

55 1-13, id. 17:00-20:00 

Ersättare för Anne-Christine Engvall (Kf)) 
§§ 1-11 
§§ 12-26 kl, 19:30-21:00 

Ersättare för Björn Saletti (V) 
Ersättare för Knut Nordin (V) 
Ersättare för Lottie Lord (MP) 

Ersättare Ulrica Brogren (S) 
Parker Ayewubo 
Mats Frisell (S) 
Marie-Louise Thor (M) 
Simon Pasula (M) 
Björn Hernius (M) 
Pierre Rehnlund (L) 
Kerstin Petersson (L) 
Fredrik Thomasson (KB) 
Johanna Salekärr (KD) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÄLVS 
KOMMUN 

   

Justeras sign 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
Sida 3 (38) 

Sekreterare 
Paragraf 1-26 

Fredrik Skreberg 

Ordförande 

Justerande 

Ej närvarande 

Thomas Alpner (M) 

Miguel Odhner (S) Gun-Marie Daun (KD) 

Ingela Rossi (S) 
Pia Gillerstedt (S) 
Nils Carlson (S) 
Patrik Ryberg (M) 
Gustav Meuller (M) 
Peter Harrysson (M) 
Sven Niklasson (SD) 
Robert Kinhult (SD) 
Göran Södersved (SD) 
Björn Saletti (V) 
Knut Nordin (V) 
Lottie Lord (MP) 
Lennart Wennerblom (MP) 
Billy Kaldemark (S) 
Emmy Hansson (S) 
John Magnusson (SD) 
Heine Nielsen (-) 
Leif Hasselgren (UP) 
Patrik Hedin (UP) 
Madeleine Ytterstedt (L) 
Kenneth Frii (C) 
Anders Johansson (C) 
Kent Aulin (MP) 

Övriga deltagare 

KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÄLVS 
KOMMUN 

   

Justeras sign 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
Sida 1 (2) 

5 10/2021 

Antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter 
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil. 

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen. 

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd 
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är 
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar. 

De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser, 
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd. 

Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras 
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en 
fördyring av projektet till  cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas. 

Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av 
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men 
förväntas uppgå till  (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor. 

Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 16 december 2020 
Bilaga Planbeskrivning antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande 
Bilaga Plankarta 1 av 5 
Bilaga Plankarta 2 av 5 
Bilaga Plankarta 3 av 5 
Bilaga Plankarta 4 av 5 
Bilaga Plankarta 5 av 5 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 10 november 2020 
Bilaga Anteckning från Martin Högstedt (UP) Tjuvkil USU 2020-11-10 
Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
KUNGÄLVS 

KOMMUN 

   

Justeras sign 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
Sida 2 (2) 

Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 5 27. 

Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP) — Se bilaga 

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner 

För kännedom till: Erik Liedner 
Henrik Johansson 
Fredric Norrå 
Jenny Bjönness Bergdahl 
Daniel Markänger 
Anna Hedlin 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
KUNGÄLVS 

KOMMUN 

   

Justeras sign 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

EKONOMI 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(2)  

Handläggarens namn 
Andreas Forsner  

2021-06-10 

 
 
 
 

Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter  (Dnr KS2021/0915-3) 

Sammanfattning 

Trafikverket region väst har inkommit med en remiss om förslag om nya bärighetsföreskrifter 
för Västra Götalands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till nya 
föreskrifter.  
 
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya 
föreskrifter beslutas. 
 
Förslaget till nya föreskrifter innehåller inga förändringar i Kungälvs kommun. Förvaltningen 
har därmed inga synpunkter på förslaget.  
 
Information om ärendet: Ett remissvar har sänts till Trafikverket om att förvaltningen inte har 
några synpunkter på förslaget om nya bärighetsföreskrifter. Svaret kompletteras med ett 
politiskt beslut från Kungälvs kommun.  
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om nya bärighetsföreskrifter och har inga synpunkter.   
 

Juridisk bedömning  

En juridisk bedömning är inte relevant i ärendet. Förslaget om nya föreskrifter innehåller inga 
förändringar i Kungälvs kommun.  

 

Bakgrund 

Trafikverket region väst har inkommit med en remiss om förslag om nya bärighetsföreskrifter 
för Västra Götalands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till nya 
föreskrifter.  
 
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya 
föreskrifter beslutas. 
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2(2) 

Information om ärendet: Ett remissvar har sänts till Trafikverket om att förvaltningen inte har 
några synpunkter på förslaget om nya bärighetsföreskrifter. Svaret kompletteras med ett 
politiskt beslut från Kungälvs kommun.  

 

Verksamhetens bedömning 

Förslaget till nya föreskrifter innehåller inga förändringar i Kungälvs kommun. Förvaltningen 
har därmed inga synpunkter på förslaget.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål är 
inte relevant i ärendet. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Bedömning utifrån Agenda 2030 är inte relevant i ärendet.  
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.   
 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun.  
 

Förslag till beslut 

Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om nya bärighetsföreskrifter och har inga 
synpunkter.   
 
 

 
Anders Holm Mikael Svensson 
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef Trafik, gata, park 
 och samhällsbetalda resor. 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Till: Trafikverket 
Ämne: Yttrande Kungälvs kommun TRV 2021/19738. 
 
Hej 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på förslaget till nya föreskrifter för BK4 mm. Inga förändringar är föreslagna i Kungälvs kommun. 
TRV 2021/19738. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristina Hellström 
Trafikingenjör 
______________________________________ 
Kungälvs kommun 
Samhälle och Utveckling 
Trafik Gata Park 
442 81 Kungälv 
 
tel. 0303-23 94 76 
e-post. kristina.hellstrom@kungalv.se 
 

Från: noreply@trafikverket.se <noreply@trafikverket.se>  
Skickat: den 17 maj 2021 10:39 
Till: Kungälvs kommun <Kungalvs.kommun@kungalv.se> 
Ämne: Förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län 
 

Ärendenummer 

TRV 2021/19738 

Datum 

2021-05-17 

 

  

Mottagare 
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Enligt sändlista 

 

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:4) om 
bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 

Remissvar 

Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 27 augusti 2021. Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2021/19738. 

Klicka för att svara 

Karin Gustafsson 

Trafikverket Region Väst 

Bilagor 

Förslag till föreskrifter 
Konsekvensutredning 

Sändlista 

Ale kommun 
Alingsås kommun 
Bengtsfors kommun 
Bollebygds kommun 
Borås stad 
Dals-Ed kommun 
Essunga kommun 
Falköpings kommun 
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Färgelanda kommun 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun 
Göteborgs Stad 
Götene kommun 
Herrljunga kommun 
Hjo kommun 
Härryda kommun 
Karlsborgs kommun 
Kollektivtrafikmyndigheten Västra Götaland 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Lidköpings kommun 
Lilla Edets kommun 
Lysekils kommun 
Länsstyrelsen, Västra Götalands Län 
Mariestads kommun 
Marks kommun 
Melleruds kommun 
Motormännen 
Munkedals kommun 
Mölndals stad 
Orust kommun 
Partille kommun 
Polisregion Väst 
Regelrådet  
Riksförbundet Enskilda Vägar  
Skara kommun 
Skogsindustrierna 
Skövde kommun 
Sotenäs kommun 
Stenungsunds kommun 



24 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  - KS2021/0915-3 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  : Yttrande Kungälvs kommun TRV 2021_19738.

Strömstads kommun 
Svenljunga kommun 
Svensk Kollektivtrafik 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska Taxiförbundet 
Sveriges Bussföretag 
Sveriges MotorCyklister 
Sveriges Åkeriföretag 
Tanums kommun 
Tibro kommun 
Tidaholms kommun 
Tjörns kommun 
Tranemo kommun 
Trollhättans Stad 
Töreboda kommun 
Uddevalla kommun 
Ulricehamns kommun 
Vara kommun 
Vårgårda kommun 
Vänersborgs kommun 
Västra Götalandsregionen 
Västsvenska Handelskammaren 
Västtrafik 
Åmåls kommun 
Öckerö kommun 

 
Trafikverket 

405 33 GÖTEBORG 

Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 , 

Texttelefon: 010-123 50 50 

Telefon: 0771 - 921 921 

Direkt: +46 10-123 30 92 

Epost: karin.gustafsson@trafikverket.se 
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Trafikverket
      

Sida 1 av 5

Trafikverkets föreskrifter
om bärighetsklasser i Västra Götalands län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276).

1 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Väg Sträcka

E6.21 Väg E6.20 Bräckemotet–väg E45 Marieholmsmotet
E6.21 Av och påfartsramper i Bräckemotet till väg E6.20
E6.21 Av och påfartsramper i Marieholsmotet till väg E45
E6.20 Väg E6 Åbromotet–väg E45 Agnesbergsmotet
E6.20 Av och påfartsramper i Järnbrottsmotet till väg 158
E6.20 Av och påfartsramper i Agnesbergsmotet till väg E45
E6.20 Avfartsramp i södergående körriktning i Vädermotet till väg 155
E6.20 Av och påfartsramper i Rödastensmotet till väg E45.1
E20 Väg 26 Hassle–Örebro länsgräns
E20 Samtliga vägar i trafikplats Hova
E20 Väg 1751, 1956 Ingaredsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp
E20 Samtliga vägar i trafikplats Hjultorp
E20 Avfartsramp i södergående körriktning och påfartsramp i norrgående 

körriktning i Ingaredsmotet
E20 Samtliga vägar i Bälingemotet
27 Avfartramp i östlig körriktning och påfartsramp i västlig körrikning i 

Viaredsmotet till väg 40
40 Väg 41,42 Annelundsmotet–Jönköpings länsgräns
40 Samtliga vägar i Ulricehamnsmotet
40 Samtliga vägar i Hössnamotet
40 Avfartsramp i västlig körrriktning och påfartsramp i östlig körriktning i 

Annelundsmotet
40 Samtliga vägar i Dalsjöforsmotet
40 Väg 535 Bårhultsmotet–väg 27 Viaredmotet
40 Avfartsramp i västlig körriktning och påfartsramp i östlig körriktning i 

Bårhultsmotet
40 Samtliga vägar i Ryamotet
40 Samtliga vägar i Grandalsmotet
40 Samtliga vägar i Kullamotet
40 Samtliga vägar i Grönkullenmotet
40 Samtliga rampvägar i Nabbamotet
46 Väg 40 cirkulationsplats Ulricehamnsmotet södra–väg 40 cirkulationsplats 

Ulricehamnsmotet norra
156 Väg 40, 554 Ryamotet–väg 40 Ryamotet
524 Rastplats Grandalen–väg 40 Grandalsmotet
527 Väg 40 Kullamotet södra–väg 40 Kullamotet norra
1627 Väg 40 Grönkullemotet södra–väg 40 Grönkullemotet norra
1721 Väg 40, 1704 cirkulationsplats Hössnamotet södra–väg 40 cirkulationsplats 

Hössnamotet norra
1751 E20, 1956 cirkulationsplats Ingaredsmotet–väg E20 Ingaredsmotet

2 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg 
vara förenade med särskilda villkor enligt följande.
Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha en drivande axel som är 
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försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna 
är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. 
För fordonskombinationer gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 
procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belastas av sådana axlar 
med dubbelmonterade hjul.
Fordon eller fordonståg registrerade i transportstyrelsens fordonsregister, före 2018-12-31, 
undantas från ovanstående villkor

Väg Sträcka

26 Väg E20 Hassle–Värmlands länsgräns
27 Väg 40 Viaredsmotet–Jönköpings länsgräns
27 Samtliga vägar i trafikplats Kråkered
27 Samtliga vägar i trafikplats Aplared
27 Samtliga vägar i trafikplats Björsdamm
41 Väg 27 cirkulationsplats Kråkered södra–väg 40, 42 Annelundsmotet
42 Cirkulationsplats Nordskogen–väg E20, 42, 1900 cirkulationsplats Hjultorp 

västra
44  Väg E6, 786 Södra Torpmotet–väg E45 trafikplats Båberg
44 Samtliga vägar i trafikplats Grunnebo
44 Samtliga vägar i trafikplats Väne-Ryr
44 Samtliga vägar i Ramserödsmotet
44 Samtliga vägar i Kurödsmotet
44 Väg E45 trafikplats Stallbacka–väg

2566 Häljestena
44 Samtliga vägar i trafikplats Hullsjön
E45 Väg 42 ,44, 47, 2015 trafikplats Stallbacka–väg 2221 Solberg
E45 Samtliga vägar i trafikplats Stallbacka
E45 Samtliga vägar i trafikplats Skogsbo
E45 Samtliga vägar i trafikplats Båberg
E45
E45 Väg 164 cirkulationsplats Åmål–Värmlands länsgräns
E45 Väg E45.1 Fiskehamnsmotet– väg 1996 Lödösemotet
E45 Avfartsramp i norrgående körriktning och påfartsramp i södergående 

körriktning i Lödösemotet
E45 Avfartsramp i södergående körriktning i Marieholmsmotet till väg E6.21 
E45.01 Väg E6.20 Kungsstensmotet–väg E45 Fiskehamnsmotet
154 Hallands länsgräns–väg 27 cirkulationsplats Kila
155 Färjeläget vid Lilla Varholmen–väg E6.20 Vädermotet
155 Samtliga vägar i Ytterhamnsmotet
156 Väg 154 cirkulationsplats Svenljunga–väg 27 trafikplats Björsdamm östra
158 Hallands länsgräns–väg E6.20 Järnbrottsmotet
158 Avfartsramp i södergående körriktning och påfartsramp i norrgående 

körriktning i Lindåsmotet
164 Väg 166, 2183 Jordbron–väg 166 Kårslätt
166 Väg 164 Kårslätt–väg E45 cirkulationsplats Mellerud norra

172 Väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten
180 Fjällgatan, Borås–väg E20 trafikplats Alingsås
181 Väg 1921 Östergården–väg 47, 2632 Mellomgården
182 Väg 42, 1782 Stenatorp–väg 46 Timmele
183 Väg 42, 1801 cirkulationsplats Fristad–väg 181 Bergagärde
193 Norra Ringvägen, Fröjeredsvägen cirkulationsplats Tidaholm östra–väg 49 

Linderyd
195 Jönköpings länsgränas–väg 49 Lampås
200 Väg E20 trafikplats Hova västra–väg 2997 Guntorp
517 Väg 158, 953 Lindåsmotet västra–väg 158 Lindåsmotet östra
697 Väg 44 Ramserödsmotet–väg 2028 Kvarntorp
697.01 Väg 44, Stampgatan trafikplats Grunnebo–väg 697 Ässet
1664 Väg 27 trafikplats Aplared västra–väg 27 trafikplats Aplared östra
1996 Väg E45 cirkulationsplats Lödösemotet västra–väg E45 cirkulationsplats 

Lödösemotet östra
2005 Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön 

norra
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2026 Väg 44, E45 trafikplats Skogsbo–väg 2025 cirkualtionsplats Korseberg
2028 väg 697 Kvarntorp–väg E45 trafikplats Båberg
2029 Väg 44 trafikplats Väne-Ryr västra–väg 697 Väne-Ryr västra
2056 Väg E45 trafikplats Götered östra–väg E45 trafikplats Götered västra
2214 Väg 172 Alfhem–Värmlands länsgräns
2254 Värmlands länsgräns–Värmlands länsgräns
2993 Väg E20 Backa–väg 200 Midskog
2997 Väg 200 Guntorp–väg 2998 Skagersvik
3061 väg 3058 Undenäs–Örebro länsgräns
3063 Väg E20, 200 trafikplats Hova västra–väg E20, 200 cirkulationsplats Hova 

östra

3 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 2 på följande sträckor.

Väg Sträcka

544 Väg 503 Inseros–väg 542 Snugga
545 Väg 541 Bjällås–2 900 meter söder om väg 541 Bjällås
597 Väg 570 Kroken–1 560 meter söder om väg 570 Kroken
606 Väg 570 Bremnäs–3422 meter sydväst väg 570 Bremnäs
617 Väg 620 Ödsmål–2 630 meter väster om väg 620 Ödsmål
632 2334 meter öster väg 574 Ingetorp–väg 634 Stubbhålt
645 Bro över järnvägen vid Stora Höga
668 Väg 2025 Utby–väg 681 Vassbo
681 Bro över Vassbosjöns utlopp vid Backen
695 Väg 694 Nordmanneröd–väg 696 Vigansröd
696 Väg 697 Kyrkobyn–väg 698 Martered
698 1 300 meter väster om väg 2060 Lubberud–väg 2060 Lubberud
720 1 330 meter väster väg 169 Bleket–2348 meter väster väg 169 Bleket
726 Väg 723 Häller–1 600 meter om väg 723 Häller
738 Färjeläget vid Lyre sund–3 498 meter sydväst om färjeläget vid Lyre sund
751 Färjeläget vid Fröjdendal–färjeläget vid Fruvik
882 Väg 174 Röseberget–60 meter öster om väg 885 Sotekanalen
922 Väg 914 Krokebräcke–väg 920 Pålen
933 Väg 930 Gunghult–4 045 meter norr om väg 930 Gunghult
963 Väg 960 Liveröd–väg 960 Rimseröd
964 Väg 960 Backen–620 meter sydväst om väg 164 Björnlidmon
968 Väg 164 Fagerhult–väg 165 Vassbotten 
985 Väg 988 Högstad–väg 1054 Näsinge kyrka
987 Väg 990 Risäng–väg 981 Björke
1004 Väg 914 Tegneby–väg 920 Gerum
1008 Väg 163 Rörvik–väg 163 Grebbestad
1055 Väg 988 Blomsholm–väg 1054 Vässby
1055.01 Väg 1055 Sandåker–väg 1054 Näsinge kyrka
1158 Väg 160 Säckebäck–5110 meter öster om väg 160 Säckebäck
1180 Väg 751 Flatö kapell–165 meter sydost om väg 751 Flatö kapell
1518 Väg 1505 Broby–väg 1519 Segerstad
1519 Väg 41 Sundholmen–väg 1526 Svansjö
1521 Väg 1519 Öxnevalla–160 meter nordväst om väg 1519 Öxnevalla
1522 Väg 41 Berghem–3500 meter sydväst om väg 1524 Lekvad
1524 Väg 1522 Lekvad–väg 156 Kullagården
1525 Väg 1607 Berghem–väg 1524 Haby
1541 Väg 1540 Tokabo–väg 1559 Hyndarp
1543 Väg 1541 Svartasjön–väg 1546 Björkeholm
1560 Bro över Lillån vid Mölneby
1568 Väg 1567 Backabo–Jönköpings länsgräns 
1574 Väg 1578 Mårdsbo–väg 1573 Assmabro
1575 3 000 meter öster om väg 1567 Svedjorna–Jönköpings länsgräns
1580 Väg 1582 Assmabro–väg 1578 Ambjörnarp
1600 Bro över Enån vid Grevared
1606 Väg 1607 Berghem–väg 1605 Torp
1626 Väg 1628 Dragered–väg 1610 Segloraberg
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1628 Väg 1628 Dragered–väg 1629 Alvared
1629 Väg 1637 Hulu–väg 1627 Ljungslätt
1637 Södra brofästet vid bro över Häggån–väg 1610 Seglora kyrka
1638 Väg 1626 Viskaberg–väg 1637 Hagen
1652 Väg 1634 Fritsla, västra anslutningen–väg 1634 Fritsla, östra anslutningen
1656 Väg 156 Lyckås–väg 1659 Ringestena
1680 Väg 1673 Björdal–väg 157 Södra Åsarps kyrka
1680 Väg 1679 Bäck–väg 1674 Länghem
1682 Väg 1758 Töllsjö–väg 180 Hedared
1686 Väg 1680 Björdal, östra anslutningen–väg 1673 Nolhagen
1731 Väg 1732 Ölsremma kyrka–Jönköpings länsgräns
1750 Bro över Torska ström vid Lövhult
1753 Väg 554 Stockagärde–6 380 meter söder om väg 1751 Edsås
1757 Väg 527, 554, 1758 Bollebygd–väg 1627 Grönkullen
1760 Väg 1757 Sandared–väg 1758 Holmared
1764 Väg 180 Lygnared–3 018 meter nordost om väg 180 Lygnared
1768 Väg 1773 Vralen–väg 1765 Kroksbo
1770 2 430 meter norr om väg 1769 Ålgården–väg 1768 Ingelstorp
1810.02 Väg 1810 Torpåkra–340 meter norr om väg 1810 Torpåkra
1814 Väg 1815 Fänneslunda–väg 1807 Tostered
1818 Väg 1816 Rångedala kyrka–väg 1803 Ågården
1842 Väg 182 Holmen–väg 1843 Alboga
1845 Väg 1843 Haragården–väg 1846 Broddarp
1846 Väg 1851 Öra–väg 1843 Eriksberg
1850 Väg 1846 Fageråsen–väg 2648 Rosendalen
1853 Väg 1760 Kvarnholmen–väg 1762 Backabo
1865 Väg 1827 Åryd–väg 1859 Rävike
1878 Väg 1877 Häggarpet–väg 1879 Norra Hästhagen
1884 Väg 1882 Kölingared–Jönköpings länsgräns
1894 Bro över Säveån vid Källafors
1927 Bro över Nossan vid Södra Härene
1933 Bro över Nossan vid Hudene
1940 1 655 meter nordost om väg E20, 556 Jonseredsmotet–971 meter väster om 

väg E20 Hulanmotet
1956 Väg 1957 Norsesund–väg 1750 Bodarnamotet
1957 Väg 1956 Norsesund–760 meter sydväst om väg 1956 Norsesund
1978 Väg 1997 Verle–väg 2001 Livered
1981 Väg 1980 Skepplanda–340 meter nordost om väg 1980 Skepplanda
1994 Väg 2002 Lödöse–väg 1996 Sankt Peders kyrka
1997 Väg 1996 Nygård–väg 1978 Verle
2001 Väg 1978 Livered–väg 42 Boryd
2008 Väg 2012 Härklättan–1345 meter nordväst om väg 2012 Härklättan
2010 Väg 2011 Rommele–635 meter söder om väg 2011 Rommele
2012 Väg 2014 Bliksered–väg 2009 Skrehall
2028.01 Väg 2028 Båberg–90 meter sydväst om väg 2028 Båberg
2029 Väg 668 Nötebron–väg 688 Sågebron, södra anslutningen
2064 944 meter nordväst väg 2062 Brasmerud–3 033 meter nordväst väg 2062 

Brasmerud
2083 1 700 meter norr om väg 2081 Färgelanda–väg 2086 Edstenafors, östra 

anslutningen
2087 Väg 2081 Västra Edstena–väg 2086 Edstenafors, västra anslutningen
2111 Väg 2110 Böle–väg 166 Tingvalla
2127 Väg 2143 Säter–väg 2135 Örsberg
2128 Väg 173 Norra Rådane–väg 2127 Häljebyn
2144 Väg 2143 Stränge–1 435 meter väster om väg 2143 Stränge
2150 Väg E45, 2059 Gömman–väg E45 Berg
2154 2 400 meter öster om väg 2149 Vinterhålet–väg 2149 Gestad kyrka
2159 Väg 2160 Korpås–väg 2166 Qvantenburg
2170 Väg 2169 Råskog–väg 2171 Östra Järn
2223 Väg E45 Köpmannebro, södra anslutningen–770 meter söder om väg 2223.01 

Köpmannebro
2223.01 Väg 2223 Köpmannebro–väg E45 Köpmannebro, norra anslutningen
2500 Väg 2504 Fåglum–väg 2505 Ånnestorp
2604 Väg 2603 Vipetomten–väg 2605 Torkelstorp
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2793 1 760 meter nordost om väg 2792 Solberga–2 100 meter nordost om väg 2792 
Solberga

2843 Väg 2847 Ettak–väg 2848 Billareslätten
2938 Väg 2939 Horn–väg 2931 Lilla Rör
2949 Väg 2948 Odensåker–väg 2951 Skalkarike
2973 Väg 2972 Norrkvarn–väg 3044 Böckersboda
3008 Bro över järnvägen i Fagersanna

4 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 3 på följande sträckor.

Väg Sträcka

566 620 meter nordväst om väg 563 Björlanda–1 488 meter norr om väg 563 
Björlanda

567 Väg 566 Björlanda–420 meter väster om väg 566 Björlanda
698 2 300 meter väster om väg 2060 Lubberud–1 300 meter väster om väg 2060 

Lubberud
730 Väg 729 Kolleröd–3 294 meter nordväst om väg 729 Kolleröd
882 60 meter öster om bro över Sotekanalen–3 970 meter norr om väg 885 

Sotekanalen
885 Väg 882 Sotekanalen–1 640 meter söder om väg 882 Sotekanalen
940 Bro över Örekilsälven vid Restad
1155 611 meter söder om väg 1155.01 Härön–626 meter norr om väg 1155.02 

Härön
1155.01 Väg 1155 Härön–60 meter öster om väg 1155 Härön
1155.02 Väg 1155 Härön–40 meter väster om väg 1155 Härön
2047 3 150 meter nordost om väg 2005 Artorp–väg 2005 Forstena

______________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 december 2021, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 

2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Elin Isaksson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om 
bärighetsföreskrifter för, Västra Götalands län 
enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning
Bakgrund
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya 
föreskrifter beslutas. 

Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens 
egenskaper. Bärighetsrestriktioner används för att skydda vägar och broar mot de skador 
och den nedbrytning som orsakas av den tunga trafiken. Om inte annat har föreskrivits 
tillhör en allmän väg bärighetsklass 11 (BK1). Begränsning till en lägre bärighetsklass, 
BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte klarar BK1 utan att 
kostsamma åtgärder utförs för att förstärka dessa och om de ska kunna fortsätta vara 
framkomliga under överskådlig tid. Efter att en väg förstärkts kan den återgå till BK1 och 
därmed utgå ur föreskriften eller föreskrivas till BK4

Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna 
vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet 
klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar 
kommer att villkoras med krav på fordonen avseende hjulkonfiguration i form av 
dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte riskera vägkapitalet och 
undvika accelererande underhållskostnader.

Beskrivning av aktuellt läge och vad Trafikverket vill uppnå
De berörda vägarna har redan sådan standard att de klarar den högre bärighetsklassen 
BK4. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av 
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. 
Trafikverket har därför beslutat att utöka det upplåtna ett vägnätet för BK4 genom att 
inkludera de berörda vägarna.

Trafikverket har genomfört förstärkningsåtgärder och kan därför höja bärighetsklass på 
de sträckor som beskrivs under rubriken förändringar av bärighetsklasser.

1 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276)
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Förändringar av bärighetsklasser
Väg: E6.20

Föreslagen text: Väg E6 Åbromotet–väg E45 Agnesbergsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.20

Föreslagen text: Av och påfartsramper i Järnbrottsmotet till väg 158

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.20

Föreslagen text: Av och påfartsramper i Rödastensmotet till väg E45.1

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.20

Föreslagen text: Avfartsramp i södergående körriktning i Vädermotet till väg 155

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.20

Föreslagen text: Av och påfartsramper i Agnesbersmotet till väg E45

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.21

Föreslagen text: Väg E6.20 Bräckemotet–väg E45 Marieholmsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 
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Väg: E6.21

Föreslagen text: Av och påfartsramper i Bräckemotet till väg E6.20

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E6.21

Föreslagen text: Av och påfartsramper i Marieholmsmotet till väg E45

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E20

Föreslagen text: 1956 Ingaredsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp, Väg 26 Hassle–
Örebro länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E20

Föreslagen text: Avfartsramp i södergående körriktning och påfartsramp i norrgående 
körriktning i Ingaredsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E20

Föreslagen text: Samtliga vägar i Bälingemotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 
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Väg: E20

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Hjultorp

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: E20

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Hova

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: 27

Föreslagen text: Avfartsramp i östlig körriktning och påfartsramp i västlig körriktning 
i Viaredsmotet till väg 40

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: 40

Föreslagen text: Väg 535 Bårhultsmotet–väg 27 Viaredsmotet, Väg 41,42 
Annelundsmotet–Jönköpings länsgräns

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framg 

Väg: 40

Föreslagen text: Avfartsramp i västlig körriktning och påfartsramp i östlig körriktning 
i Bårhultsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 



24 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  - KS2021/0915-3 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  : Konsekvensutredning till forslag om barighetsforeskrifter Vastra Gotalands lan 2021

Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV2021/19738 2021-05-17

Sidor
5(20)

TM
AL

L 
04

12
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
bä

rig
he

ts
kl

as
se

r v
.3

.0

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ryamotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Grandalsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Kullamotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Grönkullemotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga rampvägar i Nabbamotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §
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Väg: 40

Föreslagen text: Avfartsramp i västlig körriktning och påfartramp i östlig körriktning i 
Annelundsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Dalsjöforsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ulricehamnsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 40

Föreslagen text: Samtliga vägar i Hössnamotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 46

Föreslagen text: Väg 40 cirkulationsplats Ulricehamnsmotet södra–väg 40 
cirkulationsplats Ulricehamnsmotet norra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 
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Väg: 156

Föreslagen text: Väg 40, 554 Ryamotet–väg 40 Ryamotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 524

Föreslagen text: Rastplats Grandalen–väg 40 Grandalsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 527

Föreslagen text: Väg 40 Kullamotet södra–väg 40 Kullamotet norra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 §

Väg: 1627

Föreslagen text: Väg 40 Grönkullemotet södra–väg 40 Grönkullemotet norra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: 1721

Föreslagen text: Väg 40, 1704 cirkulationsplats Hössnamotet södra–väg 40 
cirkulationsplats Hössnamotet norra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 
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Väg: 1751

Föreslagen text: E20, 1956 cirkulationsplats Ingaredsmotet–E20 Ingaredsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gälland paragraf: 1 § 

Väg: 26

Föreslagen text: Väg E20 Hassle–Värmlands länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 27

Föreslagen text: Väg 40 Viaredsmotet–Jönköpings länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 27

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Kråkered

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 27

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Aplared

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 27

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Björsdamm

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 41

Föreslagen text: Väg 27 cirkulationsplats Kråkered södra–väg 40, 42 Annelundsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 42

Föreslagen text: Cirkulationsplats Nordskogen–väg E20, 42, 1900 cirkultationsplats 
Hjultorp västra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 44

Föreslagen text: Väg E6, 786 Södra Torpmotet–väg E45 trafikplats Båberg, Väg E45 
trafikplats Stallbacka–väg 2566 Häljestena

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 44

Föreslagen text: Samtliga vägar i Kurödsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 44

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ramserödsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: 44

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Väne-Ryr

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 44

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Grunnebo

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 44

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Hullsjön

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: E45

Föreslagen text: Väg E45.1 Fiskehamnsmotet-väg 1996 Lödösemotet, Väg 42, 44, 47, 
2015 trafikplats Stallbacka–väg 2221 Solberg, Väg 164 cirkulationsplats Åmål–
Värmlands länsgräns

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Avfartsramp i södergående körriktning i Marieholmsmotet till väg 
E6.21

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 
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Väg: E45

Föreslagen text: Avfartsramp i norrgående körriktning och påfartsramp i södergående 
körriktning i Lödösemotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Stallbacka

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Skogsbo

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Båberg

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Samtliga vägar i trafikplats Götered

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §
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Väg: E45.1

Föreslagen text: Väg E6.20 Kungsstensmotet–Väg E45 Fiskehamnsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 154

Föreslagen text: Hallands länsgräns–väg 27 cirkulationsplats Kila

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 155

Föreslagen text: Färjeläget vid Lilla Varholmen–E6.20 Vädermotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 155

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ytterhamnsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 156

Föreslagen text: Väg 154 cirkulationsplats Svenljunga–väg 27 trafikplats Björsdamm 
östra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 
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Väg: 158

Föreslagen text: Hallands länsgräns–väg E6.20 Järnbrottsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 158

Föreslagen text: Avfartsramp i södergående körriktning och påfartsramp i norrgående 
körriktning i Lindåsmotet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 164

Föreslagen text: 166, 2183 Jordbron–väg 166 Kårslätt

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 166

Föreslagen text: Väg 164 Kårslätt–väg E45 cirkulationsplats Mellerud norra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 172

Föreslagen text: Väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 180

Föreslagen text: Fjällgatan, Borås–väg E20 trafikplats Alingsås

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 181

Föreslagen text: Väg 1921 Östergården–väg 47, 2632 Mellomgården

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 182

Föreslagen text: Väg 42, 1782 Stenatorp–väg 46 Timmele

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 183

Föreslagen text: Väg 42, 1801 cirkulationsplats Fristad–väg 181 Bergagärde

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 193

Föreslagen text: Norra Ringvägen, Fröjeredsvägen cirkulationsplats Tidaholm östra–
väg 195 Linderyd

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 195

Föreslagen text: Jönköpings länsgräns–väg 49 Lampås

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 200

Föreslagen text: Väg E20 trafikplats Hova västra–väg 2997 Guntorp

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 517

Föreslagen text: Väg 158, 953 Lindåsmotet västra–väg 158 Lindåsmotet östra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 697

Föreslagen text: Väg 44 Ramserödsmotet–väg 2028 Kvarntorp

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 697.1

Föreslagen text: Väg 44, Stampgatan trafikplats Grunnebo–väg 697 Ässet

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 

Väg: 1664

Föreslagen text: Väg 27 trafikplats Aplared västra– väg 27 trafikplats Aplared östra

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 § 



24 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  - KS2021/0915-3 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  : Konsekvensutredning till forslag om barighetsforeskrifter Vastra Gotalands lan 2021

Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV2021/19738 2021-05-17

Sidor
16(20)

TM
AL

L 
04

12
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
bä

rig
he

ts
kl

as
se

r v
.3

.0

Väg: 1996

Föreslagen text: Väg 45 cirkulationsplats Lödösemotet västra–väg E45 
cirkulationsplats Lödösemotet östra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2005

Föreslagen text: Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 42, 44, 47 trafikplats 
Hullsjön norra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2026

Föreslagen text: Väg 44, E45 trafikplats Skogsbo–väg 2025 cirkulationsplats 
Korseberg

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2028

Föreslagen text: Väg 697 Kvarntorp–väg E45 trafikplats Båberg

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2029

Föreslagen text: Väg 44 trafikplats Väne-Ryr västra–väg 697 Väne-Ryr västra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 2056

Föreslagen text: Väg E45 trafikplats Götered östra–väg E45 trafikplats Götered västra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2214

Föreslagen text: Väg 172 Alfhem–Värmlands länsgräns

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 2254

Föreslagen text: Värmlands länsgräns–Värmlands länsgräns

Förändring: 

Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gällande paragraf: 2 §

Väg: 2993

Föreslagen text: Väg E20 Backa–väg 200 Midskog

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2997

Föreslagen text: Väg 200 Guntorp–väg 2998 Skagersvik

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 3061

Föreslagen text: Väg 3058 Undenäs–Örebro länsgräns

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 3063

Föreslagen text: Väg E20, 200 trafikplats Hova västra–väg E20, 200 cirkulationsplats 
Hova östra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 1029

Tidigare text: Östra brofästet vid bro över Örensundet–1 550 meter nordväst om östra 
brofästet vid bro över Örensundet

Förändring: 

Utgår ur föreskrifterna eftersom bron över Örensundet är renoverad.

Gällande paragraf: 3§ 

Väg: 2064

Tidigare text: Väg E45 Liden–3 000 meter nordväst om väg 2062 Brasmerud 
Föreslagen text: 944 meter nordväst väg 2062 Brasmerud–3 033 meter nordväst väg 
2062 Brasmerud

Förändring: 

Del av sträckan utgår ur föreskrifterna eftersom vägen bedöms uppfylla BK1.

Gällande paragraf: 3§

Väg: 2137

Tidigare text: Väg 2135 Södra Myckeläng–väg E45 Bergarud

Förändring: 

Utgår ur föreskrifterna eftersom bron är nybyggd och vägen bedöms klara BK1.

Gällande paragraf: 3§

Väg: 1188

Tidigare text: Solhem–Lindön

Förändring: 

Utgår ur föreskrifterna eftersom vägen är indragen från allmänt underhåll och numera 
enskild väg.

Gällande paragraf: 4 §
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Väg: 2673

Tidigare text: Bro över Fjölbroån vid Norra Vånga

Förändring: 

Utgår ur föreskrifterna eftersom bron är utbytt.

Gällande paragraf: 4 §

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften 
i sak. 

Alternativa lösningar
Om föreslagna föreskrifter inte kommer till stånd så kommer de vägar som föreslås få ny 
bärighetsklass inte att kunna belastas med tyngre trafik, vilket innebär att vägarna inte 
utnyttjas maximalt. Dessutom kommer gjorda investeringar inte att ge ökad 
samhällsnytta.

Det finns inga alternativa lösningar för att uppnå syftet med förslaget.

Vilka som berörs av regleringen
De näringsidkare som har fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna 
gynnas av föreskriften. Övriga trafikanter gynnas av den minskade mängden tung trafik.

Kostnader och andra konsekvenser
Ett utökat vägnät för BK4 bedöms generera positiva effekter för bl.a. miljö, kapacitet och 
för näringslivets transportkostnader i och med att befintlig infrastruktur nyttjas 
effektivare. Samhällsekonomiska analyser visar på en nettonuvärdeskvot på över 2 på 
lång sikt, dvs. förväntad vinst på över 2 kr per satsad krona, om hela BK1 vägnätet 
upplåts för BK4. De minskade transportkostnaderna bedöms i denna studie ligga mellan 
5-20 procent beroende på vilket gods som transporteras.2

De särskilda villkoren gäller för motordrivna fordon och fordonsekipage med en samlad 
bruttovikt över 64 ton som är registrerade i vägtrafikregistret efter 2018-12-31. 

Trafikverkets sammantagna bedömning är att införandet av villkor på dubbelmonterade 
hjul inte kommer ha en avgörande betydelse för investeringsbesluten totalt sett då de 
minskade transportkostnaderna generellt bedöms vara betydligt större.

Utökningen av BK4 görs i dialog med branschorganisationer.

Föreskrifterna förväntas inte påverka konkurrensförutsättningarna mellan olika företag 
då alla får samma förändring. 

Dock kan det finnas företag som påverkas beroende på exempelvis versamhet, storlek 
och lokalisering. Trafikverkets bedömning är att konsekvenserna av 
föreskriftsänrdingarna inte är så pass omfattande att utredning av hur många företag 
som påverkas är nödvändig.

2 Natanaelsson, K. & Ngo, P. (2015). Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det 
allmänna vägnätet, ISBN: 978-91-7467-847-5
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Förslaget bedöms inte påverka företagens administrativa förutsättningar i någon större 
utsträckning.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2021-12-01. Särkild hänsyn till tidpunkt för 
ikrafftärdande bedöms inte behövas eftersom det är angeläget att den nya 
bärighetsklassen ikraftträder snarast för att nyttan ska tillgodogöras. Det är angeläget att 
genomföra förändringarna snarast för att nyttan av den högre bärighetsklassen ska 
infalla så snart som möjligt och för att minimera slitage på de delar där bärighetsklassen 
sänks.

Föreskriftsförslaget samt nu gällande bärighetsföreskrifter i kartform finns tillgängliga 
via Trafikverkets interaktiva kartapplikation: Trafikverkets bärighetsklasser (om kartan 
ser konstig ut så prova att öppna i en annan webbläsare, förslagsvis Google Chrome)

Information om BK4 och gällande regelverk finns på Trafikverkets hemsida: Regelverk 
BK4

Trafikverkets bedömning är att särskilda informationsinsatser inte behövs eftersom 
förändringen av föreskrifterna kommuniceras i och med denna remiss. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den 
rikstäckande databasen, RDT.

Datum: 2021-05-17

………………………………………….

Anneli Hansson

Trafikingenjör

BILAGOR
Förslag till trafikföreskrift
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1(2)  

Handläggarens namn 
Johan Hellborg  

2021-06-07 

 
 
 
 

Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. (Dnr KS2020/0823-12) 

Sammanfattning 

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme, samt ge ett 
ekonomiskt överskott till kommunen. Planen syftar vidare till att bekräfta och möjliggöra viss 
utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I planområdet ingår också den 
befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras i detaljplan. Detaljplanen 
ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, 
buller och andra störningar. 

Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning 
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

Juridisk bedömning  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900). 
 

Bakgrund 

Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15 
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). 
Förslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 

Verksamhetens bedömning 

Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd, 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur 
och byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga 
verksamheter som redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i 
linje med målet om ”att underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen”. Invånare och företag kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral 
fjärrvärme. 
 
Kommunstyrelsens resultatmål 



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : Beslut om samråd Tippen 1 m.fl.

 
 
 

 
 

2(2) 

Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och 
vattendrag” motverkas inte heller.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i 
detta ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt 
biobränsle för energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. 
 
Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av 
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. 
För att uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut. 
 
Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första 
hand ska fördröjas på fastigheten. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då 
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende. 

Ekonomisk bedömning 

Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal. 

Förslag till beslut 

1. Detaljplan för Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt 
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

2. Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd för 
Tippen 1 m.fl i Kungälvs kommun godkänns.  

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Henrik Johansson 

Kungälvs Energi AB 
Renhållningsenheten 
 

För kännedom till: Anna Hedlin 
Gunilla Karlsson Gremner 
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1 Allmänt 

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under 
processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att 
kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 
eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats 
(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens 
identifiering av omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och 
redovisa de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt 
för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan 
anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).  
 
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning 
ska tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling. 
 
Den aktuella planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra utvidgning av befintligt värmeverk samt att bekräfta och 
möjliggöra viss utveckling av verksamheten på befintlig återvinningscentral. 
Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och 
miljöprövningsförordningen. 

Planens handläggare 

Planens handläggare är Johan Hellborg, planarkitekt på Kungälvs kommun och Anna-
Kajsa Gustafsson, konsult WSP Sverige AB. 

2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 
Beskriv i en mening var planområdet ligger och nämn ev namn på fastighet(er).   

Planområdet är beläget i Munkegärde och omfattar hela fastigheten Tippen 1 samt delar 
av fastigheterna Munkegärde 1:1, Munkegärde 3:29, Olseröd 1:3 samt Ängegärde 5:1.  
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2.1 Lokalisering 
Planområdet ligger ca två km nordöst om centrala Kungälv och ca 1 km från Kungälvs 
sjukhus. 
Området ansluts från E6 via väg 164/Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. 
Närmaste bostäder finns vid Energivägen och Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om 
planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter österut.   

 

Översiktskarta med markering av planens läge 

2.2 Planområdet 
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skogsmark som skiljer området 
från bostäder i söder, Romelandavägen i sydöst och pågående bergtäkt i nordöst. 
Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet Olseröd, ca 400 meter från 
planområdet. 
I planområdet ingår ett befintligt värmeverk samt en befintlig återvinningscentral med 
sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi. Befintligt solcellsfält i väster 
ingår inte i det föreslagna planområdet. 
Planområdet ansluts via Energivägen, som ansluter till Karebyvägen. 
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Ortofoto med markering av planområdet.  

 

3 Andra planer för planområdet och dess närhet  
 Området är i gällande översiktsplan utpekat som verksamhetsområde. 

 Planen ska möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana 
längs Energivägen. 

 Inom ramen för planarbetet görs en översiktlig studie av möjligheterna att på 
sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen. Detta 
bedöms dock inte kunna bli aktuellt i närtid, bland annat på grund av pågående 
bergtäkt i området, och aktuell detaljplan utgår från befintlig anslutning via 
Energivägen.  

 

4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 
Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintligt fjärrvärmeverk samt 
bekräfta och möjliggöra viss utveckling av befintlig verksamhet på 
återvinningscentralen, liksom att säkra sluttäckning av deponi. 
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Ortofoto med översiktlig redovisning av planområde och verksamheter 

Fyll på med mer beskrivning här… 

Munkegärdeverket är Kungälv Energis största fjärrvärmeanläggning och producerar 
både värme och el med grot, bark och spån som bränsle. Här finns idag två 
fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering, och planen 
ska möjliggöra utbyggnad av ytterligare en fastbränslepanna direkt söder om befintlig 
anläggning. Planen ska också möjliggöra placering av en reservpanna med bioolja, i 
tillägg till två befintliga biooljepannor. De planerade tillbyggnaderna och den befintliga 
anläggningen är tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 9 kap. miljöbalken. 
Detaljplanen omfattar också befintlig återvinningscentral med sorterings- och 
omlastningsanläggning samt deponi. För dessa delar är avsikten främst att bekräfta den 
befintliga verksamheten, som idag till största delen saknar detaljplan. En mindre 
utvidgning av området för ÅVC samt sorterings- och omlastningsverksamheten avses 
prövas. Också dessa verksamheter är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. 
Planområdet omfattar också en del av Energivägen med anslutande ytor. 
Se vidare under rubriken 7 Alternativ.  

4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen 
Planen bedöms inte leda till någon betydande trafikökning, men frågan kommer att 
utredas under planprocessen. I samband med detta utreds om några åtgärder kommer att 
krävas på Energivägen och dess anslutning till Karebyvägen.  
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5 Utredningar 
Följande utredningar har tagits fram/är under framtagande för den del av detaljplanen 
som omfattar utbyggnad av fjärrvärmeverk: 

 Dagvatten 

 Släckvatten 

 Naturvärdesinventering  

 Verksamhetsbuller 

 Geoteknisk utredning 

 Luftkvalitet 

 Trafik  

 Trafikbuller 
För befintlig verksamhet för återvinningstation finns följande utredningar: 

 Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken 
för Munkegärde ÅVC. (2017)   

 Dagvattenutredning för Munkegärde återvinningscentral (2017) 

 Geoteknisk undersökning inom Munkegärde återvinningscentral. (2014) 

 Geoteknisk undersökning för deponi (2006) 

 MKB med teknisk beskrivning för Munkegärde Miljö (2006) 

6 Miljöpåverkan 
Vänstra kolumnen i nedanstående tabell består av en checklista över möjlig 
miljöpåverkan till följd av detaljplanering (dvs ej specifik för aktuell detaljplan) samt en 
bedömning av om dessa typer av miljöpåverkan kan uppstå i aktuell detaljplan. 
Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad som är ”miljöfrågor” och vad som 
inte är det. I checklistan finns flera gränsfall, dvs aspekter som inte med självklarhet 
uppfattas som miljöfrågor. De finns med för att vara på den säkra sidan att fånga upp 
frågor som skulle kunna ge miljöpåverkan.  
I efterföljande kapitel 8 Bedömning redovisas emellertid endast vad som bedöms vara 
”miljöfrågor”. Kap 8 Bedömning utgår från kap 6 Miljöpåverkan och sammanfattar 
planärendets viktigaste aspekter av miljöfrågor. 

 
Checklista över möjlig miljöpå-
verkan till följd av detaljplanering 

 

Uppskattning om miljöpåverkan enligt 
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan 
samt motivering till denna bedömning 
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 Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering/Kommentar 

6.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Nej Området är i gällande översiktsplan 
utpekat som verksamhetsområde. Se 
karta i bilaga. 

Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Nej Planen utformas för att möjliggöra 
eventuell framtida utbyggnad av gång- 
och cykelbana längs Energivägen. I 
samband med planarbetet görs en 
översiktlig studie av möjligheten att på 
lång sikt upprätta en ny förbindelse 
norrut. Planen ska inte omöjliggöra en 
sådan utveckling men upprättas med 
befintlig anslutning via Energivägen. 

6.2 Sammanvägning med effekter 
orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering  

Finns det andra aktuella planer, i 
närheten av aktuell detaljplan, vars 
effekter bör vägas in i behovsbedöm-
ningen (kumulativ effekt)?   

Nej  

6.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 
Påverkas lagenligt skyddad natur: Natura 
2000, riksintressen, reservat, 
strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

Nej Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km 
från planområdet, omfattas av Natura 
2000 och är av riksintresse för naturvård. 
Närmaste naturreservat är Fontin och 
Marieberg, som minst ca 1 km öster om 
planområdet. 
Närmaste område som omfattas av 
strandskydd finns kring sjön Tvibotten, 
ca 1 km nordöst om planområdet. 
Naturvärdesinventering har genomförts 
för de områden inom planen som idag 
inte är ianspråktagna. Inga objekt som 
omfattas av generellt eller specifikt 
biotopskydd har identifierats inom 
inventeringsområdet. Befintlig stenmur 
bedöms inte omfattas av det generella 
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biotopskyddet då den inte ligger på 
jordbruksmark. 

Påverkas i lag skyddade eller särskilt 
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv, 
fridlysta, rödlistekategori CR, EN, VU)? 

Osäkert I samband med genomförd 
naturvärdesinventering påträffades 
fridlyst men i Västsverige mycket vanlig 
revlummer i utkanten av 
inventeringsområdet, utanför det område 
där ny bebyggelse föreslås.   

Påverkas områden utpekade i 
standardiserad naturvärdesinventering, 
klass 1-3? 

Ja I utförd naturvärdesinventering 
avgränsades två naturvärdesobjekt, varav 
ett med Naturvärdesklass 3 – Påtagligt 
naturvärde. 
Väster om inventeringsområdet finns ett 
antal skyddsvärda träd: bok och ek. 
Kompletterande naturvärdesinventering 
avses genomföras. 

Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Osäkert Inventeringsområdet ligger inom en av 
Länsstyrelsen utpekad värdetrakt för 
skog samt en värdetrakt för skyddsvärda 
träd.  

Påverkas känsliga ekologiska, 
hydrologiska eller geologiska processer, 
eller speciella livsmiljöer av värde för 
biologisk mångfald? 

Osäkert Ny bebyggelse föreslås på skogsmark 
med bäckfåra. 

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 
kan utgöra spridningsvägar för djur och 
växter? 

Nej Föreslagen utbyggnad på skogsmark sker 
i direkt anslutning till befintligt 
värmeverk. Verksamhetsområdet 
kommer också i fortsättningen att till stor 
del vara omgivet av allmänt tillgänglig 
skogsmark.  

6.4 Rekreation och friluftsliv 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas lagenligt skyddade områden 
(naturreservat, strandskydd), riksintresse 
för friluftsliv eller föreslagen skyddad 
natur? 

Nej Närmaste naturreservat är Fontin och 
Marieberg, som minst ca 1 km öster om 
planområdet. 
 
Närmaste område som omfattas av 
strandskydd finns kring sjön Tvibotten, 
ca 1 km nordöst om planområdet. 
 
Göta älv och Nordre Älv, ca 2-3 km från 
planområdet är av riksintresse för 
friluftsliv: Göta älv - delområdet Göta 
och Nordre älv. 
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Påverkas värdefullt rekreationsområde 
(naturvårdsprogram, vandringsleder 
m m)?  

Nej Planen berör inga utpekade 
rekreationsområden eller vandringsleder. 

Påverkas något lokalt grönområde, dvs 
område av (potentiellt) värde för 
rekreation men som ej finns utpekat? 
Påverkas tillgänglighet till grönområden 
eller rekreation? 
Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 

Nej Föreslagen utbyggnad på skogsmark sker 
i direkt anslutning till befintligt 
värmeverk. Verksamhetsområdet 
kommer också i fortsättningen att till stor 
del vara omgivet av allmänt tillgänglig 
skogsmark.  
 

6.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Ja På grund av topografin är det viktigt att 
tillrinnande vatten har fri flödesväg för 
att inte skada anläggningarna. Detta 
hanteras i planarbetet.  

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark 
genom utsläpp, mekaniska ingrepp, 
ändrade flöden eller sedimentation? 

Ja Befintlig bäck söder om fjärrvärmeverket 
påverkas av föreslagen nybyggnation. 
Dagvatten från planområdet ska 
omhändertas på ett sådant sätt att varken 
flödet eller kvaliteten i Kungälvsbäcken 
ändras.  

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej  

Förändrade infiltrationsförhållanden? 
Förändras grundvattennivån? 
 

Ja Infiltrationskapaciteten kommer att 
försämras eftersom skogsmark 
omvandlas till bland annat hårdgjorda 
ytor. Avsikten är inte att förändra 
grundvattennivån utan att så långt som 
möjligt omhänderta dagvattnet inom 
planområdet. Dagvatten och geotekniska 
förhållanden utreds under planarbetet. 

Påverkas flöden eller skapas 
sedimentation i ytvattnet? 
(Angående risk för översvämningar: Se 
6.3 Säkerhet) 

Nej Dagvatten från området ska omhändertas 
på ett sådant sätt att varken flödet eller 
kvaliteten i Kungälvsbäcken ändras 

Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej Dagvatten från området ska omhändertas 
på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i 
Nordre älv inte påverkas. 

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 

Osäkert 
 

Där den nya delen av fjärrvärmeverket 
föreslås placeras finns idag en liten bäck. 
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Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Sydväst om planområdet finns enligt 
Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län ett torrläggningsföretag 
från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. 
Stora delar av området är idag bebyggt. 
Kvarvarande naturmark och ängsmark 
ägs av kommunen. Då stora delar av 
tillrinningsområdet och även delar av 
båtnadsområdet är bebyggt bedöms 
markavvattningsföretaget ha förlorat sitt 
syfte. 

6.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej Närmaste område av riksintresse för 
kulturmiljövården är Kungälvs gamla 
stad-Bohus fästning. 

Påverkas byggnadsminne? 
 

Nej  

Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  
 

Nej  

Påverkan på område/objekt i 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventeringen?  
Påverkas övrigt skyddsvärt 
kulturlandskap eller område/objekt med 
stora kulturvärden? 
 

Nej  

Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej  

6.7 Visuell miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Betydande förändringar i stads- eller 
landskapsbild? 
Påverkas område med värdefull eller 
karaktäristisk landskapsbild?  
Påverkas element, som är viktiga för 
stads- eller landskapsbilden? 

Nej Föreslagen utbyggnad av värmeverket 
innebär ytterligare byggnader i området 
och ytterligare skorstenar (en eller två) 
som kommer att synas på håll, i tillägg 
till befintliga skorstenar. Skorstenarna 
syns på långt håll, medan anläggningarna 
inom planområdet är mest synliga från 
bostadsområdet Olseröd i väster. Då 
både skorstenar och motsvarande 
anläggningar redan finns i området, 
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bedöms förändringen i landskapsbilden 
inte bli betydande. Detta kommer att 
redovisas i planarbetet. 

6.8 Hushållning med 
naturresurser 

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område som är värdefullt för 
annan markanvändning i eller utanför 
planområdet, direkt eller indirekt 
(jordbruksmark, skogsmark, 
vattenskyddsområde etc)? 

Nej  

Är aktiviteterna resurs- eller 
energislukande?  
Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

Nej Fjärrvärmeverket driv med grot, bark 
och spån 
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik 
är Munkegärde och Jordliden, norr 
respektive söder om korsningen 
Karebyvägen/Energivägen.  
Planen ska möjliggöra eventuell 
utbyggnad av gång- och cykelbana längs 
Energivägen, vilket om det genomförs 
bedöms öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter.  

6.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Osäkert De geotekniska förutsättningarna inom 
planområdet kommer att studeras genom 
geoteknisk utredning/utlåtande.  

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Osäkert  Aktuell plats finns inte med i 
kommunens underlag för 
radonmätningar. Omkringliggande 
områden har dock konstaterats vara låg-
normalradonmark. Planförslaget 
möjliggör kontor och personalutrymmen 
kopplade till verksamheten inom 
området.  

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Ja Planområdet omfattar delvis befintlig 
deponi och ett av planens syften är att 
säkerställa att denna skyddas. 
Befintlig ÅVC tar emot och hanterar 
farligt avfall. 

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 

Osäkert 
 

Detaljplanen omfattar ingen 
bostadsbebyggelse.  
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Förändras ljudnivåerna? 
 

Att tillåtna bullernivåer för befintliga 
och planerade verksamheter inte 
överskrids regleras i miljötillstånd. 
Trafikbullerfrågan avses studeras i 
samband med planarbetet. 

Risk för störande vibrationer? Nej  

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 
 

Nej  

Påverkas trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter? 
 

Nej Planen ska möjliggöra eventuell 
utbyggnad av gång- och cykelbana längs 
Energivägen, vilket om det genomförs 
bedöms öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter. 

Förekommer elektriska fält eller 
magnetfält som kan ge upphov till 
hälsoskadlig exponering? 

Nej   

Bländande ljussken? 
Skuggor? 

Osäkert Bländande ljussken bedöms inte 
förekomma. 
Skuggor från nya anläggningar, bla 
skorsten, avses utredas under 
planarbetet. 

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 

Nej  

Stark lukt? Nej  

6.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? Osäkert Trafikökningen avses studeras i samband 
med planarbetet. 

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Osäkert Verksamheten inom området 
(fjärrvärmeverk, återvinningscentral med 
sorterings- och omlastningsanläggning 
och deponi) regleras genom villkor i 
miljötillstånd. 

Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Nej Verksamheten inom området 
(fjärrvärmeverk, återvinningscentral med 
sorterings- och omlastningsanläggning 
och deponi) regleras genom villkor i 
miljötillstånd. 
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6.11 Social miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas befintliga boende? 
 

Osäkert Trafiken till området bedöms endast öka 
marginellt men viss trafikökning till 
området kan påverka boende längs 
Karebyvägen. Detta utreds i samband 
med planarbetet. 

Påverkas antalet personer som vistas i 
området dagtid? 

Nej Föreslagen utbyggnad bedöms inte 
innebära någon väsentlig ökning av antal 
arbetsplatser eller besökande. 

Påverkas antalet personer som vistas i 
området kvälls- och nattetid? 

Nej  

Förändras ålders- eller socioekonomisk 
sammansättning? 

- Planen omfattar inga bostäder. 

Sänks områdets status? 
 

- Planen omfattar inga bostäder. 

Innehåller planen ensartade 
upplåtelseformer, typer av bostäder, 
storlekar och prisklasser? 

- Planen omfattar inga bostäder. 

Är området enhetligt när det gäller 
bostäder, arbetsplatser, service, kultur 
och andra fritidsaktiviteter? 

- Planen omfattar inga bostäder. 

Finns endast byggnader av ett slag med 
avseende på höjd, ålder, kvalitet, 
tidsepok, prisklass och upplåtelseform? 

- Planen omfattar inga bostäder. 

Upplevs gång-/cykelstråken som 
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt 
från bostadshus eller nära snabbt körande 
biltrafik?)  

Nej Gång- och cykelbana finns idag längs 
Karebyvägen men saknas längs 
Energivägen. Planen ska möjliggöra 
eventuell utbyggnad av gång- och 
cykelbana längs Energivägen. 

Är kollektivtrafikens hållplatser 
otillgängliga och otryggt placerade? 

Nej Närmaste hållplatser för kollektivtrafik 
är Munkegärde och Jordliden, norr 
respektive söder om korsningen 
Karebyvägen/Energivägen. 

Ökas barriäreffekter, går det att röra sig 
genom området på bara ett sätt? 

Nej Möjligheterna att röra sig till området 
påverkas inte av föreslagen utveckling.  

Försvåras för fotgängare och cyklister? 
 

Nej Planen ska möjliggöra eventuell 
utbyggnad av gång- och cykelbana längs 
Energivägen, vilket om det genomförs 
bedöms underlätta för fotgängare och 
cyklister. 
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6.12 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Motverkar planens genomförande av 
nationella, regionala, lokala miljömålen? 
Namn på dokument med lokala mål redovisas 
nedan i kursiverad text. I dokumentet ”Kungälvs 
kommuns lokala miljömål”, under återkommande 
rubriken ”Mål och strategier i Kungälv”, framgår 
kortfattat resp dokuments koppling till resp 
nationellt mål. 

  

1. Begränsad klimatpåverkan. Energiplan 

(2010), Ett energieffektivare Kungälv – 

Nulägesanalys och strategi för 

energieffektivisering (2011), Vindbruksplan 

(2010), ÖP (2010), Energikrav för nya 

kommunala lokaler (2010)   

Nej Planen möjliggör utökad 
fjärrvärmeproduktion och säkerställer 
återvinningscentralens verksamhet.  

2. Frisk luft. Energiplan (2010) Nej  

3. Bara naturlig försurning. Vatten-

översikt (1996), Energiplan (2010) 
Nej  

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 

Miljöprogram för bostäder (2012) 
Nej  

5. Skyddande ozonskikt. Lokala miljömål 

saknas 
Nej  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010) Nej  

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 

(1996), Naturvårds- och friluftsplan (2005), 

VA-policy (2016) 

Nej  

8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

Nej  

9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 

undersökning av grundvattentillgång (2002) 

Nej  

10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – en 

kunskapsöversikt, Havet – underlagsrapport 

till översiktsplan (1987) 

Nej  

11. Myllrande våtmarker. Lokala miljömål 

saknas 
Nej  

12. Levande skogar, Naturvårds- och 

friluftsplan (2005) 
Nej  
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13. Ett rikt odlingslandskap. Naturvårds- 

och friluftsplan (2005), ÖP (2010) 
Nej  

14. Storslagen fjällmiljö. - Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 

Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 

och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

Nej  

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- 

och friluftsplan (2005) 
Nej  

 
 

7 Alternativ 
Under denna rubrik förs en diskussion om alternativ lokalisering eller utformning 
jämfört med det förslag som redovisas  

Alternativ Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Ger nollalternativ mindre negativ 
påverkan? 

Nej Planen möjliggör viss utökning och 
utveckling av befintlig verksamhet 
genom att naturmark tas i anspråk. 
Fördelarna med att bygga vidare i det 
aktuella området bedöms dock vara 
större än de negativa konsekvenserna 
för det område där utbyggnaden 
föreslås ske. 

Kan alternativa sätt att uppnå syftet 
minska negativ påverkan? 

Nej  

Kan annan lokalisering av 
exploatering, utanför planområdet, 
minska negativ påverkan? 

Nej Se svar gällande nollalternativ ovan. 
 

Kan alternativa lokaliseringar inom 
planområdet minska negativ påverkan? 
Kan ändrad utformning minska negativ 
påverkan? 

Nej Alternativ placering av utbyggnad för 
fjärrvärmeverket har studerats, också 
denna på nuvarande skogsmark i direkt 
anslutning till befintligt värmeverk.  

8 Sammanfattande bedömning 
Under denna rubrik sammanfattas betydelsefulla miljöaspekter.  
Vidare anges för respektive miljöaspekt huruvida den vägs in i undersökningens slutsats 
(se 8.1) eller inte. För de miljöaspekter som inte vägs in i undersökningens slutsats ges 
en motivering. 



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd Tippen 1

Sektor samhälle och utveckling 

18 

Miljöaspekt Sammanfattning Vägs in i 

behovs-

bedöm-

ning? 

Motivering till att inte 

väga in aktuell 

miljöaspekt i 

behovsbedömningen 

Tillståndsplikt Detaljplanen omfattar 
tillståndspliktiga verksamheter 
enligt miljöbalken och 
miljöprövningsförordningen. 

Ja  

Naturmiljö 
 

Planförslaget innebär 
ianspråktagande av skogsmark, 
delvis karaktäriserat som 
naturvärdesklass 3. 

Ja  

Vatten 
 

Dagvattenhanteringen inom 
området studeras för att inte 
leda till negativ påverkan på 
MKN  

Ja - 

Hälsa och säkerhet 
 

Aspekter som behöver 
studeras: 
verksamhets- och trafikbuller 
översvämningsrisk 
geotekniska förhållanden 
risk för föroreningar, hantering 
av farliga ämnen 

Ja  

 

8.1 Slutsats 

8.2 Avgränsning i den fortsatta miljöbedömningen 
Utifrån slutsatsen i undersökningen om betydande miljöpåverkan behöver en strategisk 
miljöbedömning göras och en MKB tas fram. Följande punkter utgör ett underlag för 
avgränsningssamrådet att utgå från rörande avgränsningar i MKB: 

 Naturmiljö 

 

Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och 
miljöprövningsförordningen och antas medföra betydande miljöpåverkan.  
En strategisk miljöbedömning (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) ska därför 
genomföras. 
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Ny bebyggelse föreslås på skogsmark som i naturvärdesinventering delvis 

klassificerats som naturvärdesklass 3. Området ingår i utpekad värdetrakt för 

skog och skyddsvärda träd. 

MKB föreslås behandla påverkan på naturmiljö. 

 
 Vatten 

Genomförande av planen innebär att skogsmark tas i anspråk och till stor del 

hårdgörs. Dagvatten måste hanteras för att inte innebära negativ påverkan på 

närliggande våtmark, Kungälvsbäcken eller MKN för recipienten Nordre Älv. 

Där bebyggelse planeras finns idag en bäckfåra.  

MKB föreslås behandla ytvattenkvalitet och påverkan på miljökvalitetsnormer 

för yt- och grundvatten. 

 
 Hälsa och säkerhet 

Planområdet omfattar områden för avfallshantering och deponi.  

För att säkerställa att ingen risk för sättningar etc. föreligger, kommer områdets 

geotekniska förutsättningar att undersökas. 

På grund av områdets topografi ska det för att undvika risk för översvämning 

säkerställas att tillrinnande vatten har fri flödesväg. 

MKB föreslås behandla aspekterna verksamhets- och trafikbuller, 

översvämningsrisk, geotekniska förhållanden, risk för föroreningar och 

hantering av farliga ämnen. 

 
 Luft 

MBN föreslås behandla risk negativ påverkan på MKN luft på grund av utsläpp 

från verksamheter och trafik.  

9 Fortsatt arbete med strategisk miljöbedömning 
Om behovsbedömningen leder till att planen kan leda till betydande miljöpåverkan 
kommer en miljöbedömning att genomföras, dvs en MKB kommer att tas fram. Om 
miljöbedömning inte ska genomföras kan text under nedanstående rubriker ändå vara 
till stöd under planprocessen. 

9.1 Alternativ som ska utredas 
 

9.2 Hantering av övriga miljöaspekter 
I matrisen i kapitel 8 pekas ett antal miljöaspekter ut som inte vägts in behovsbedöm-
ningen. Hur hänsyn ska visas dessa miljöaspekter framgår av matrisen. 
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9.3 Åtgärder 
 

9.4 Uppföljning av betydande miljöpåverkan 
Uppföljningens upplägg bestäms senare i planprocessen.   

Medverkande tjänstemän 
Johan Hellborg, Planenheten 
Fredrik Horn, Miljöenheten 
 
Sektor samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Planenheten 
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Bilaga Kartor 
Denna bilaga består av ett antal kartutsnitt.  
 

 
Utsnitt ur ÖP 2010. Planområdet är markerat i rött. 

 

 
Riksintresse Naturvård, Boverket webb-GIS 

 



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd Tippen 1

Sektor samhälle och utveckling 

22 

 

Naturreservat, Kungälvs kommun webb-GIS 

 

 

Strandskydd, Kungälvs kommun webb-GIS 
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Sammanställning av resultat av naturvärdesinventering (WSP, 2020-11-12) 

 

 

Riksintresse Friluftsliv, Boverket webb-GIS 
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Riksintresse Kulturmiljövård, Boverket webb-GIS 

 

 

Fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, Kungälvs kommun webb-GIS 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark
VärmeverkE1

AvfallsanläggningE2

DagvattendammE3

SolenergianläggningE4

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

skogsridå1 skogsridå ska bevaras. Väg får finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0
Högsta nockhöjd i meter för byggnader och anläggningar
undantaget skorsten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

60 Högsta totalhöjd i meter för skorsten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största totala byggnadsarea är 5000 m2. Största byggnadsarea per
enskild byggnad är 1500 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största totala byggnadsarea är 2500 m2. Största byggnadsarea per
enskild byggnad är 1500 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Sluttäckt deponi med tätskikt under markytan. Tätskiktet ska

skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning,
pålning och andra installationer som kräver genomföringar i
tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande  och
underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar
tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras.
Odling av ätliga grödor (inkl djurfoder) får inte ske, All konstruktion
och anläggning inom deponin ska utföras på ett sådant sätt att
intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras
att ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom
deponiområdet ska vara ATEX-klassad om deponigas kan anses
kunna ansamlas.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Dagvatten ska avledas till dagvattendammar inom
användningsområde E3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Dagvatten ska avledas till till slam- och oljeavskiljare inom området,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Dagvatten ska avledas till dagvattendamm med fördröjningsvolym
om minst 95 m3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Marken ska anordnas med lutning från byggnader så att vatten kan
ledas ytligt runt huskropparna och vidare mot lågpunkt  inom
naturområde i nordväst. Dagvatten ska avledas mot
dagvattenanläggningar i egenskapsområde b6,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b6 Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som
översvämningsyta,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Upplysningar

Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom fastigheten innan avledning sker till kommunens
dagvattenledning.

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till
länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.
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INFORMATION  
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt 
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), 
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.  
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Plankarta med planbestämmelser 
 Illustrationskarta 

 
Övriga handlingar 
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 
Utredningar 
Följande utredningar/underlag har tagits fram för den del av detaljplanen som omfattar 
utbyggnad av värmeverk: 

 Dagvattenutredning, WSP, 2021-06-04 

 Förprojektrapport: ny fjärrvärmeproduktion Kungälv Energi AB. WSP 2021-01-22  

 Geotekniskt utlåtande, WSP, 2020-12-16 

 Geoteknisk utredning, WSP, 2021-05-04 

 Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP, 2021-05-04 

 Naturvärdesinventering, WSP, 2020-11-20 

 Släckvattenutredning, WSP, 2021-02-04 

 Spillvattenutredning, WSP, 2021-06-04 

 Spridningsberäkning utsläpp till luft, WSP, 2021-01-21 

 Verksamhetsbuller, Efterklang, 2020-12-11 

 

För den del av detaljplanen som omfattar återvinningscentral, sorterings- och 
omlastningsanläggning samt deponi har följande utredningar/underlag tagits fram i samband med 
planarbetet eller tidigare processer: 

 Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen (deponi), Länsstyrelsen Göteborgs och 
Bohus län, 1990-10-18 
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 Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation), 
Ramböll, 2016-05-19 

 Dagvattenutredning Munkegärde återvinningscentral, BG&M Konsult AB, BGM, 
2017-10-05 

 Geoteknisk utredning Munkegärde avfallsanläggning (deponi), GF konsult AB, 
2006-09-25 

 Geoteknisk undersökning ÅVC Munkegärde, ÅF, 2014-11-28 

 Geotekniskt utlåtande, WSP, 2021-05-04 

 Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för 
Munkegärde ÅVC, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20 

 MKB med teknisk beskrivning Munkegärde Miljö, Ramböll Sverige AB, 2006-01-27 

 Naturvärdesinventering, WSP, 2021-05-21 

 

Följande utredningar/underlag har tagits fram för detaljplanen som helhet: 

 PM Trafikbuller, WSP, 2021-05-19 
 

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/ 
 
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,  
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00. 

Handläggning 
Arbetet med denna detaljplan påbörjades under hösten 2020. Planen handläggs med utökat 
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har ett betydande intresse för 
allmänheten. Planen bedrivs som en exploatörsdriven detaljplan. 

Efter samråd av planförslaget sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse 
med förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Därefter skickas detaljplanen ut för 
granskning. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast första kvartalet 2022. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi 
ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare till att 
bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I 
planområdet ingår också den befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras 
i detaljplan. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom 
risker för översvämning, buller och andra störningar.  

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa 
skydd för befintlig deponi samt att bekräfta och reglera befintlig verksamhet på 
återvinningscentral och avfallshantering samt möjliggöra viss utveckling av dess verksamhet. 

Huvuddrag 
Detaljplanens huvuddrag innebär att värmeverket kan byggas ut enligt aktuellt förslag, sydväst om 
befintlig anläggning, med en flispanna och en biooljepanna med tillhörande anläggningar, samt att 
den intilliggande återvinningsverksamheten, avfallshanteringen och deponin bekräftas och 
regleras. Planen prövar också möjlighet för en viss utbyggnad av återvinningscentralen västerut.  
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PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger i Munkegärde, ca 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från 
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning 
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och 
omlastningsstation samt en avslutad deponi.  

 

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött.  

Areal 
Planområdet omfattar knappt 200 000 kvadratmeter eller ca 20 hektar.  

Markägoförhållanden 
I planområdet ingår helt eller delvis fem fastigheter: Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi, samt 
del av Munkegärde 1:1, del av Munkegärde 3:29, del av Olseröd 1:3 och del av Ängegärde 5:1 
som alla ägs av Kungälvs kommun. 
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Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter. Föreslaget planområde markerat med rött. 

Befintlig verksamhet 
Inom planområdet bedrivs idag ett antal olika verksamheter. Planförslaget säkerställer och 
möjliggör viss utbyggnad av dessa men omfattar inga nya verksamheter. 

 

Ortofoto med översiktlig redovisning av planområde och verksamheter. Föreslaget planområde markerat med rött. 
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Munkegärdeverket - fjärrvärmeverk 
Munkegärdeverket byggdes under 1990-talet och producerar både värme och el. Två 
fastbränslepannor (som eldas med grot, bark och stamvedsflis) med tillhörande rökgasrening och 
rökgaskondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs 
kommun. Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och 
generator där el tas ut. För att klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom 
två pannor som eldas med bioolja. 

  

Munkegärdeverket, hösten 2020 

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC) 
Munkegärde ÅVC är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler och tar emot 
grovavfall från mindre verksamheter samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat 
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen innan 
borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till intilliggande 
sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidaretransport sker till slutmottagare. Inom 
anläggningen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt körytor och 
personalbod med kontor. Ombyggnad av området internt planeras under 2021–22. 

Sorteringsanläggning och omlastningsstation  
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för 
avfall, som bedrivs av Renova som arrendator. 

Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall och avfall från 
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte impregnerat trä) flisas på 
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både 
hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i 
Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till Marieholm 
förbehandlingsanläggning.   

På anläggningen finns dessutom en företags-ÅVC där småföretagare har möjlighet att lämna sitt 
sorterade avfall.  
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Deponi 
Planområdets norra delar består av en avslutad deponi som var i bruk från 1960-talet till början 
av 2000-talet. Deponins nordvästra del är sluttäckt, medan sluttäckning av återstående delar pågår 
och planeras avslutas under 2021. 

 

Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi, hösten 2020  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 297 att meddela positivt planbesked enligt 5 kap. 
2 § Plan- och bygglagen (PBL) samt uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan enligt 
ansökan. 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 
2012-01-19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver 
också att kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.  

 

Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010 

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781, 
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning E1 – 
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark är inte 
planlagd.  



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

  Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31 

   

 

   

                        
                                                         11  

 

  

Utsnitt ur gällande detaljplan med bestämmelser. 

Övergripande strategiska dokument  
De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses mest relevanta för 
området är kommunens energiplan och dagvattenplan. 

I kommunens energiplan från 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i 
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad 
produktion av fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas 
till biobaserad fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse. 

Dagvattenplanen (2017) består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och 
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig 
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.  

För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer 
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av 
dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i 
befintliga områden. Avsikten är skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som inte 
skapar olägenhet för miljöer nedströms i systemen. I första hand ska fördröjningsvolym baseras 
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på platsspecifika egenskaper, när detta inte är möjligt rekommenderas att volym beräknas enligt 
något av alternativen nedan: 

 Alternativ 1: fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.  
 Alternativ 2: fördröj dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i 

klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.  
 

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) 
uppfylls i recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening har 
kommunen tagit fram riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och 
dessa tillämpas vid exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.  

Planprogram, Fastighetsplaner etc. 
Planområdet omfattas inte av planprogram, fastighetsplaner eller andra planer. 
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

Miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som 
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt 
hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella 
miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten Kungälvs kommuns lokala miljömål (reviderad 
februari 2014). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 

Fjärrvärme ska vara förstahandsalternativet som värmekälla vid nybyggnation. För att klara 
efterfrågan måste kapaciteten för fjärrvärmen byggas ut. Planförslaget möjliggör också placering 
av solceller på den avslutade deponin, under förutsättning att skyddsbestämmelser för tätskikt 
kan uppfyllas. Ökad användning av fjärrvärme och solenergi kan minska behovet av fossila 
energikällor som eldning av kol eller olja. Därför kan ökad produktion av fjärrvärme också bidra 
till målen frisk luft och bara naturlig försurning. 

Giftfri miljö 

Goda förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamheten på återvinningscentralen bidrar 
till kommunens mål avseende källsortering och insamling av miljöfarligt avfall. Detaljplanen ska 
dessutom säkerställa skydd för avslutad deponi. Båda dessa faktorer bidrar till en giftfri miljö. En 
väl fungerande och tillgänglig hantering av bland annat kylar och frysar minskar risken för utsläpp 
av ozonnedbrytande köldmedier och bidrar därmed också till målet skyddande ozonskikt. 

God bebyggd miljö 

I kommunens mål för god bebyggd miljö ingår bland annat utbyggnad av fjärrvärmekapaciteten 
som en del i kommunens energiomställning, genom att el och olja för uppvärmning ersätts av 
fjärrvärme, ved, pellets, solfångare samt värmepumpar. I målet ingår också att hushållen ska 
kunna uppfylla sin skyldighet att sortera miljöfarligt avfall, vars mängd ökat betydligt under 2000-
talet, och lämna det till miljöstationer, återvinningscentraler eller tillverkare.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen 
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 
kap. 5 § miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan 
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med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de 
omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. 
Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin tur i 
främjar en hållbar utveckling. 

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 

Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i 
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)). 

Den nu aktuella detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och 
medför därför betydande miljöpåverkan. Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering 
av omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande 
2021-05-06. Kommunen har i särskilt beslut avgjort att genomförandet av åtgärderna kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för 
eller emot det. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte 
överklagas (6 kap. 8 § MB). 

En strategisk miljöbedömning har utförts och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas 
(enligt 6 kap. 3, 9 och 10 §§ MB).  

Utifrån den strategiska miljöbedömningen ska följande aspekter utredas i 
miljökonsekvensbeskrivningen: 

Naturmiljö 

Ny bebyggelse föreslås på skogsmark som i naturvärdesinventering delvis klassificerats som 
naturvärdesklass 3. Området ingår i utpekad värdetrakt för skog och skyddsvärda träd. MKB 
föreslås behandla påverkan på naturmiljö. 

Vatten 

Genomförande av planen innebär att skogsmark tas i anspråk och till stor del hårdgörs. 
Dagvatten kommer att hanteras för att inte innebära negativ påverkan på närliggande våtmark, 
Kungälvsbäcken eller MKN för recipienten Nordre Älv. Där bebyggelse planeras finns idag en 
bäckfåra, vilket kan innebära att prövning av vattenverksamhet krävs. MKB föreslås behandla 
ytvattenkvalitet och påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. 
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Hälsa och säkerhet 

Planområdet omfattar områden för avfallshantering och deponi.  

För att säkerställa att ingen risk för sättningar etc. föreligger, kommer områdets geotekniska 
förutsättningar att undersökas. 

På grund av områdets topografi ska det för att undvika risk för översvämning säkerställas att 
tillrinnande vatten har fri flödesväg.  

MKB föreslås behandla aspekterna verksamhets- och trafikbuller, översvämningsrisk, geotekniska 
förhållanden, risk för föroreningar och hantering av farliga ämnen. 

Luft  

MKB föreslås behandla risk negativ påverkan på MKN luft på grund av utsläpp från 
verksamheter och trafik.  

Utöver ovan nämnda aspekter anger Länsstyrelsen i sitt yttrande 2021-05-06 att följande aspekter 
behöver tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Avloppsanhantering både när det gäller processvatten och sanitärt avlopp (avloppet är för 
närvarande inte påkopplat kommunalt). 

 Dagvattenhantering. 
 Lakvattenhantering 
 Släckvattenhantering för hela detaljplaneområdet 
 Utsläpp till luft och luftkvalitet. 
 Buller vid bostäder från verksamheterna. 

 
Avgränsningssamråd ska hållas med Länsstyrelsen och miljökonsekvensbeskrivning tas fram inför 
granskning av detaljplanen. 

Avvägningar enligt Miljöbalken 
Riksintressen (3 och 4 kap. MB) 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken (MB). 

Planen bedöms inte påverka något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB.   

Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km från planområdet, omfattas av Natura 2000 och är av 
riksintresse för naturvård. Närmaste område av riksintresse för kulturmiljövården är Kungälvs 
gamla stad-Bohus fästning. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar 
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bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning, se 
avsnitt MKN vatten och MKN luft nedan. 

MKN vatten 
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta. 
Recipient är Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda miljökvalitetsnormer 
(MKN). Recipienten ligger inom Kungälvs kommun och mynnar i havet. Huvudsaklig 
markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet samt recipientens övriga 
tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och bostadsområden med en del 
industri. Den sammanlagda rinnvägen är över 6 km innan dagvatten från utredningsområdet når 
Nordre älv, vilket innebär att dagvatten från utredningsområdets har liten och kraftigt fördröjd 
inverkan på recipienten.  

Den ekologiska statusen för recipienten bedöms som måttlig, med mål om att uppnå god status 
2021. Recipienten uppnår inte god kemisk status på grund av överskridande halter av 
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt kvicksilver och bromerade difenyleter 
(flamskyddsmedel, PBDE) i biota (fisk). I stort sett alla svenska vattenförekomster har högre 
halter av kvicksilver och PBDE än gränsvärdena inom EU, vilket innebär att få 
vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Därför gäller ett nationellt undantag för 
ämnena kvicksilver och PBDE med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar 
god kemisk status.   

 

Vattenförekomsten Nordre älv är markerad med ljusblå linje. Planens läge är markerat med röd cirkel. (VISS, 2021) 
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Det finns inga grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer i området. 

Dagvatten från området ska omhändertas på ett sådant sätt att MKN i Nordre älv inte påverkas 
negativt, se vidare i avsnitt Dagvatten.  

Fjärrvärmeverk 

För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-06-04). 

I utredningen föreslås en dagvattenlösning med biofilter, ny dagvattenledning längs Energivägen 
och bevarad lågpunkt nordväst om värmeverket, se vidare i avsnitt Dagvatten. Om 
dagvattenlösningen utformas enligt detta förslag, bedöms föreslagen utbyggnad inte påverka 
MKN för berörda recipienter negativt. Vid andra dagvattenlösningar är det nödvändigt att se 
över att dessa har motsvarande effekt som de föreslagna lösningarna, för att inte riskera att 
möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt. 

Återvinningscentral 

Dagvatten från de hårdgjorda delarna av återvinningscentralens verksamhetsområde leds till en 
sedimentationsdamm väster om området för rening. Från dammen avleds vattnet i öppna diken i 
skogsmark vidare ut i våtmark i väster. Risken för påverkan på de närliggande 
ytvattenförekomsterna bedöms vara ytterst liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte 
kan uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom rutiner för spill och 
uppsamling och rening av dagvatten i damm. 

Sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Dagvatten leds via dagvattenbrunnar till slam- och oljeavskiljare för att sedan lämna anläggningen 
via rörledning och öppna diken vidare till våtmark. Risken för påverkan på de närliggande 
ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan 
uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom väl fungerande rutiner för 
spill och uppsamling samt att reningen av dagvatten i anläggningens slam- och oljeavskiljare. Att 
vattnet ska behandlas i en slam- och oljeavskiljare regleras av sorteringsanläggningens 
miljötillstånd. 

Deponi 

Lakvatten från deponin leds till två befintliga dammar, sydöst och nordväst om deponin. Vatten 
från den sydöstra dammen pumpas sedan till den nordöstra, varifrån det leds i dike till våtmark 
väster om planområdet. Lakvattnet provtas och hanteras enligt beslutat kontrollprogram. 

 

MKN luft 
Verksamheten inom området (fjärrvärmeverk, återvinningscentral med sorterings- och 
omlastningsanläggning och deponi) regleras genom villkor i miljötillstånd. 
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Fjärrvärmeverk 

För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts 
(WSP, 2021-01-21). Spridningsberäkningarna har utförts för emissioner till luft av svaveloxid, 
kväveoxider, och partiklar (PM10 och PM2.5) vid ansökt produktion i ett år. Produktionsscenario 
är avseende ett normalår enligt prognosen för år 2028, ett representativt år för det framtida 
värmeunderlaget. Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga mätdata avseende 
luftkvalitet, har WSP gjort en värdering av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft 
genom jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN), utvärderingströsklar samt 
miljökvalitetsmål. Härigenom konstateras att föreslagen utbyggnad inte bedöms medföra att 
miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna överskrids.  

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi 

De utsläpp till luft som härrör från verksamheten vid ÅVC, sorteringsanläggning och 
omlastningsstation samt deponi är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från 
området. Verksamheten bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormerna 
riskerar att överskridas på grund av trafik från verksamheten. 

I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för 
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att 
utsläppen som genereras av fordon främst består av kväveoxider, koldioxid och koloxider: ämnen 
som bidrar till växthuseffekten och kan medverka till negativa hälsoeffekter. Genom 
återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens centrala läge minskar 
dock avfallslämnarnas transporter. För att vidare minska påverkan från transporter är 
tomgångskörning är förbjuden inom ÅVC-området. Kungälvs kommun ställer också stränga 
miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer för transporter.  

Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) / Kulturreservat (7 kap 9 § MB) 
Detaljplanen berör inga naturreservat eller kulturreservat. Närmaste naturreservat är Fontin och 
Marieberg, som minst ca 1 km öster om planområdet. 

Biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
Planen påverkar inget biotopskyddat objekt. I genomförda naturvärdesinventeringar för 
fjärrvärmeverket (WSP, 2020-11-20 och 2021-05-21) konstateras att det finns stenmurar inom 
området men att dessa inte bedöms omfattas av biotopskydd, då de inte är belägna på 
jordbruksmark. 

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB) 
Planen berör inget område som omfattas av strandskydd.  

Vattenverksamhet (11 kap MB) 
Där den nya delen av fjärrvärmeverket föreslås placeras finns idag en bäckfåra. 

Väster om planområdet finns enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett 
torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. Stora delar av området är idag 
bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen. Då stora delar av 
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tillrinningsområdet och även delar av båtnadsområdet är bebyggt bedöms 
markavvattningsföretaget ha förlorat sitt syfte och bör avvecklas. Om funktionen fortfarande 
bedöms nödvändig bör en alternativ styrning tas fram. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

 

Översikt planområde, plangräns markerad med rött. 

Natur 
Mark och vegetation 
Förutsättningar 
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i 
söder, Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer 
öppet mot bostadsområdet Olseröd, som närmast ca 250 meter från planområdet. Området 
består idag av områden för de befintliga verksamheterna: fjärrvärmeverk och återvinningscentral, 
sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi samt skogsmark dominerad av tall och bok. 
Inom området finns också tre dag-/lakvattendammar kopplade till de olika verksamheterna. De 
ianspråktagna ytorna, utom deponin, är till största delen hårdgjorda. Inom ÅVC och 
sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan och ungefär i nivå med 
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Energivägens anslutning, medan värmeverket ligger på en platå några meter högre än vägen. 
Befintligt solcellsfält i väster ingår inte i det föreslagna planområdet. Planområdet ansluts via 
Energivägen och Karebyvägen.  

 
Planförslag 
Fjärrvärmeverk 

Planförslaget innebär att en del av skogsmarken i anslutning till befintligt verksamhetsområde 
bebyggs med nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Aktuellt utbyggnadsområde består idag av ett 
mycket kuperat naturområde med bergsryggar och mellanliggande dalsänka och för att 
markbereda området krävs därför omfattande schakt- och fyllningsarbeten. Den totala 
tillkommande ytan för föreslagen utbyggnad med en panna är ca 4200 m2. För terrassering krävs 
en schaktvolym om ca 6000 m3 och en fyllningsvolym om ca 3700 m3. 

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi 

Området för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation är till största delen 
hårdgjort. Här bekräftar planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör uppförande av 
byggnader med en total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2.  

Utöver de ytor som redan är ianspråktagna för ÅVC och sorteringsanläggning/ 
omlastningsstation möjliggör planförslaget viss utökning av verksamheten på områden som idag 
till viss del utgörs av skogsmark. Det gäller ett område nordväst om Energivägen för ÅVC, där 
verksamheten föreslås få utökas på den yta som ligger ungefär i nivå med befintligt 
verksamhetsområde. Väster om detta område är marken precis som i nu gällande detaljplan 
reglerad som allmän plats NATUR med bestämmelsen skogsridå ska bevaras. Här ger också 
bestämmelsen väg får finnas utrymme för en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. 

Den avslutade deponin är under sluttäckning och skyddas genom planbestämmelser om grävning 
och schaktning.   

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 
För fjärrvärmeverket har i samband med planarbetet ett geotekniskt utlåtande (WSP, 2020-12-16) 
tagits fram och en geoteknisk undersökning (PM och MUR, WSP, 2021-05-04) utförts, med syfte 
att utvärdera områdets stabilitetsförhållanden samt ge grundläggningsrekommendationer för 
planerad byggnation.  

För området vid återvinningscentralen har ett geotekniskt utlåtande tagits fram (WSP, 
2021-05-04).  
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Områden för geotekniskt utlåtande och undersökning för fjärrvärmeverk (vänster) respektive geotekniskt utlåtande för 
återvinningscentral (höger). 

Fjärrvärmeverk 

Undersökningsområdet består idag av Munkegärdeverket samt skogs- och ängsmark. Öster om 
Munkegärdeverket ligger Kungälvs avfallsanläggning bestående av återvinningscentral (ÅVC) 
samt före detta deponi. Genom området går Energivägen, en asfalterad väg. Nordväst om 
värmeverket ska enligt planbeskrivningen för gällande detaljplan (1995) en deponi ha förekommit 
längs med den asfalterade vägen. Ledningar finns i marken inom området. 

Värmeverket ligger på kanten av en höjd där slänten sluttar ned mot norr. Marknivån varierar 
ungefär mellan +56 och +35 från värmeverket ned till foten av slänten i norr. Höjderna söder om 
värmeverket har en nivå på ca +64.  

Enligt SGU:s jordartskarta består områdets ytliga jordarter av fyllnadsmaterial, postglacial sand, 
glacial lera och berg. 

Utredningsområdet består av olika jordlagerföljd. Söder om befintliga byggnader tillhörande 
Munkegärdeverket är jordlagerföljden representerad av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och 
friktionsjord på berg. Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta bergnivåer på 11,5 m under 
markytan. Väster om området i slänten ned mot Energivägen är jorddjupen endast några enstaka 
meter (0 – 2,5 m) med jordlagerföljd representerad av grusig mulljord, torrskorpelera och 
friktionsjord på berg. Norr om Energivägen är jordlagerföljden representerad av sandigt grus 
(fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta jorddjup till berg 
uppgår till ca 12 m. Vid Energivägen är jorddjupet ca 3 m. 

Stabiliteten runt Munkegärdeverket, innanför planerad detaljplangräns, är tillfredställande för 
befintliga förhållanden med säkerhetsfaktorer över angivna krav för både odränerad och 
kombinerad analys (kort- och långsiktig stabilitet). Kraven som måste uppfyllas är säkerhetsfaktor 
för odränerad analys Fc ≥ 1,5 och kombinerad analys Fkomb ≥ 1,4. 

Norr om Energivägen (gamla deponin), utanför planerad detaljplanegräns, uppfylls inte kraven på 
säkerhetsfaktor för befintlig stabilitet. Lutningen på slänten är för brant och den kritiska glidytan 
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har beräknad säkerhetsfaktor i både odränerad och kombinerad analys på 1,2. Om gränsen för 
planerat detaljplanområde utvidgas så att området som berör den kritiska glidytan hamnar 
innanför detaljplangränsen krävs en åtgärd, se berört område i illustration nedan. Förslag på 
åtgärd kan vara att schakta av den brantaste delen av slänten för att få en flackare lutning. 

 

Område med ansträngd stabilitet utanför föreslaget planområde. 

För planerade förhållanden krävs att naturliga jordlager representerade av torrskorpelera och 
mulljord schaktas bort inom området för utbyggnad innan fyllnadsmassor läggs på marken för att 
stabilitetskraven ska uppfyllas. Släntlutningen på fyllnadsmassorna får inte ha brantare lutning än 
1:1,5 för att stabiliteten ska vara tillfredställande. 

Ingen sättningsproblematik bedöms uppstå väster om Munkegärdeverket vid planerad 
pannbyggnad utifrån spänningsanalys för området med begränsade jorddjup. Söder om 
Munkegärdevärmeverk, vid planerad position för bränslelager, finns dock risk för stora 
differenssättningar, då det förekommer lera med stor variation i jorddjup. 

 

Områdesindelning med olika sättningsförhållanden. 
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ÅVC 

Området kring Kungälv ÅVC bedöms bestå av mestadels fyllnadsmaterial som underlagras av 
berg. Från ÅVC lutar marken svagt i riktning ned mot lakvattendammen. Vid släntfot invid 
lakvattendammen återfinns löst lagrad lera som även bedöms vara högsensitiv på djup större än 
4 m. Leran kan klassas som kvick, om omrörd skjuvhållfasthet <0,4. Mätningar av 
grundvattenytan finns för delar av området i tidigare utförda undersökningar men inga 
undersökningar på portrycksfördelning i lerlagret.  

Enligt information erhållen från arkivinventering har stabiliteten för slänten norr om ÅVC vid 
deponin utvärderats genom odränerad analys i två sektioner. Stabilitetsberäkningar visar att 
stabiliteten är ansträngd med en säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott på 1,4. Säkerhetsfaktorn mot 
stabilitetsbrott ska uppfylla krav enligt IEG Rapport 4:2010. Vid tillståndsbedömning och 
planläggning ska säkerhetsfaktorn för totalsäkerhetsanalys och odränerat fall uppfylla Fc ≥ 1,7 – 
1,5 och kombinerat fall Fkomb ≥ 1,5 – 1,4. För att säkerställa stabiliteten för den planerade 
detaljplanen krävs således en vidare utredning av stabiliteten från ÅVC ned mot 
lakvattendammen i nordväst för både odränerad och kombinerad analys. Odränerad analys 
kontrollerar stabilitet ur ett kortsiktigt perspektiv och kombinerad analys representerar långsiktig 
stabilitet. 

En geoteknisk undersökning avses genomföras inför granskning av detaljplanen. 

Planförslag 
För grundläggning av fjärrvärmeverket rekommenderas i den geotekniska undersökningen att 
naturliga jordlager i form av mulljord och torrskorpelera schaktas bort inom området för 
uppfyllnad och planerad utbyggnad av värmeverket. Bortschaktningen av naturliga jordlager krävs 
för att stabilitetsförhållanden ska vara tillfredställande.  

För planerade byggnader rekommenderas olika grundläggningsmetoder med hänsyn till olika 
geologiska förhållanden i läge för byggnaderna. För pannbyggnaden som bedöms grundläggas på 
fyllnadsmassor, friktionsjord och berg rekommenderas en platta på mark. Vid jorddjup mindre än 
3 meter rekommenderas grundläggning med plintar. För bränslelagret rekommenderas 
grundläggning med pålar då marken är känslig för differenssättningar på grund av variationen i 
jorddjup och förekomsten av lera. Pålning sker ned till fast botten/berg. För val och 
dimensionering av pålar krävs vidare undersökning av djup till berg och dess lutning samt lerans 
egenskaper för specifikt område. 

Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutningen 
anpassas till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och förekommande belastningar mm, se 
vidare AB Svensk Byggtjänst/Statens geotekniska instituts handbok ”Schakta säkert – säkerhet 
vid schaktning i jord” utgiven 2015. 
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Förorenad mark 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: befintlig 
deponi och återvinningscentral samt sorteringsanläggning/omlastningsstation som tar emot och 
hanterar farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med villkor i 
gällande miljötillstånd. 

Direkt norr om Energivägen finns ett område som består av fyllnadsmassor och på äldre kartor 
identifieras som en gammal avfallstipp. Detta område är i gällande detaljplan reglerat som E2 - 
Återvinningscentral och mark som inte får bebyggas, och ingår inte i den nu aktuella planen. 

  

Bild ur planbeskrivning och utsnitt ur plankarta, gällande detaljplan  

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som sedan förvaras i separat byggnad med hårdgjort 
golv. Spillolja tas emot i dubbelmantlade spilloljetankar. Vitvaror förvaras utomhus på asfalterad 
yta. 

På sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hanteras farligt avfall främst i form av 
impregnerat trä. Det kan även komma in små mängder el- och elektronikavfall på företags-
ÅVC:n. Farligt avfall kan även av misstag komma in på anläggningen i andra fraktioner. Detta 
sorteras då ut och lämnas för vidare hantering. Hantering av avfall sker på hårdgjorda ytor. 
Asfaltering av ytorna sker årligen på grund av de sättningar som uppstår i den underliggande 
utfyllnaden. Även mindre håligheter som kan uppstå åtgärdas vid behov. 

Deponin var i drift från början av 1960-talet till början av 2000-talet. Fram till början av 
1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare schaktmassor, grovavfall och slam från 
reningsverk. Sluttäckning pågår och planeras vara avslutad under 2021. 

Planförslag 
Verksamheten på de redan ianspråktagna områdena regleras fortsatt i miljötillstånd. Inga 
verksamheter har funnits inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor. 
Den sluttäckta deponin skyddas genom b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt under markytan. Tätskiktet 
ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, pålning och andra installationer som kräver 
genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande och underhåll av 
gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras. 
Odling av ätliga grödor (inkl djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom deponin ska utföras 
på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras att ansamlas. Elektrisk 
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utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara ATEX-klassad om deponigas kan anses kunna 
ansamlas. 

Radon 
Förutsättningar 
Området finns inte med i kommunens befintliga underlag för radonmätningar. Närmaste 
mätningar är utförda direkt väster om Karebyvägen och visar värden mellan 5 och 8 
mikroröntgen/timma, där upp till 12 klassificeras som lågradon. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör kontor och personalutrymmen kopplade till verksamheten inom området 
men inga bostäder, större kontor eller andra ytor för långvarig vistelse. 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Förutsättningar och planförslag 
Skred 

Området kring Munkegärdeverket består enligt SGU:s jordartskarta av fyllnadsmaterial med 
omgivande berg i dagen och partier med lera och postglacial sand. Vid kartering bedömdes 
området markerat med postglacial sand väster om Munkegärdeverket bestå av större delar lera än 
sand. Förekomsten av lera följer den befintliga bäckravinen som löper väster om värmeverket. 
Tidigare genomförda undersökningar visar att jorddjupet väster om värmeverket är grunt på ca 
1-3 meter. Öster och sydost om värmeverket är jorddjupet max 1 meter med större delen berg. 
Jorddjupet i dalen norr om Munkegärdeverket, intill solpanelsfältet, uppgår till över 20 meter 
enligt tidigare genomförda undersökningar. Lerdjupet antas därför öka från Munkegärdeverket 
ned mot dalen i nordväst.  

  

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (gult är lera, rött är berg, orange är sand och vit skraffering är fyllning) samt skiss över 
lerans utbredning väster om Munkegärdeverket. 

Utifrån SGU:s kartunderlag bedöms området nordväst om Munkegärdeverket ha förutsättningar 
för skred utgående från Lantmäteriets terrängmodell och en marklutning större än 1:10 i 
finkorniga jordar. Det kan medföra stabilitetsproblem vid förändrade förhållanden i form av 
tillförande laster från utbyggnad av värmeverk och breddning av väg.  
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För att utreda dessa förhållanden har en geoteknisk utredning utförts (WSP, 2021-05-04). I 
utredningen konstateras följande: 

Stabilitetsförhållanden har utvärderats genom beräkningar i Geostudio SLOPE/W 2019 R2 med 
hjälp av Morgenstern-Price beräkningsmetod. Stabilitetsberäkning utförs enligt 
totalsäkerhetsanalys. Stabilitetsutredningen berör stabiliteten för befintliga och planerade 
förhållanden. Vid planerade förhållanden har stabiliteten beräknats med hänsyn till utbyggnad av 
värmeverket. Beräkningarna har genomförts både för odränerad och kombinerad analys (kort- 
och långsiktig stabilitet). Analys av kritisk glidyta har utförts med både grid and radius och entry 
and exit metoderna i Geostudio SLOPE/W. 

Stabiliteten har kontrollerats i två sektioner som bedöms ha det mest kritiska tillståndet utifrån 
topografi och geologi. Geometrin på sektionerna har tagits fram med hjälp av en grundkarta med 
höjddata över området.  

 

Markering av beräkningssektionerna A och B. 

Resultat från stabilitetsberäkningen för sektion A visar att säkerhetsfaktorn uppfylls både för 
befintliga och planerade förhållanden inom planerat detaljplanområde. För planerade 
förhållanden sker en uppfyllnad med fyllnadsmassor vid planerad byggnation. Utfyllnaden sker 
till nivå +52 med en släntlutning 1:1,5 ned mot dalen. Stabilitetsberäkningen förutsätter att 
torrskorpeleran schaktas bort innan fyllnadsmassor tillkommer.  Beräkningsresultatet visar också 
att krav på säkerhetsfaktor för stabilitetsförhållanden uppfylls för samtliga fall i sektion B. 

För de delar av planområdet som omfattar återvinningscentral, 
sorteringsanläggning/omlastningsstation och deponi har ett geotekniskt utlåtande upprättats 
(WSP, 2021-05-04) där följande konstateras: 
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Under deponin bedöms jordlagerföljden bestå av torrskorpelera, friktionsjord och morän på berg. 
I nedre delen av slänten, omkring läget för lakvattendammen, bedöms jordlagerföljden bestå av 
torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Leran har en utvärderad skjuvhållfasthet på ca 17 
kPa och bedöms vara löst lagrad. På djup större än 4 m visar laboratorieresultat att leran är 
högsensitiv (sensitivitet>50) och kan möjligen klassas som kvick om omrörd skjuvhållfasthet 
<0,4. För att klassa om leran är kvick krävs laboratorieprotokoll från utredningen. 

Stabilitetsberäkningar har utförts av GF Konsult AB för slänten från deponin ned mot 
lakvattendammen i väst. Totalstabiliteten för deponin bedöms här vara tillfredställande för 
dåvarande förhållanden. Stabiliteten i den nedre delen av slänten bedömdes dock vara mer 
ansträngd på grund av den sämre leran inom den delen av området. Stabilitetsberäkningarna är 
utförda med hänsyn till övertäckning av deponin. Beräkningarna utfördes endast för odränerad 
analys med anledning av relativ stor osäkerhet i jordparametrarna. 

Höga vattenstånd 

Dagvattenutredningar har utförts för olika områden inom planområdet: för återvinningscentralen 
2017 (BGM, 2017-10-05) och för fjärrvärmeverket 2021 (WSP, 2021-03-18). 

För att redogöra för eventuella instängda områden och risk för översvämning inom 
utredningsområdet för fjärrvärmeverk  ingår i genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) 
en analys av möjliga flödesvägar samt maximala vattendjup vid skyfall. Analysen har utförts med 
Scalgo Live (2020). Kartorna som genereras via Scalgo visar var översvämningsvatten samlas 
under regnhändelser med vald volym/intensitet.  

Det är viktigt att notera att analyser i Scalgo Live (2020) baseras på underlag med begränsade 
höjddata för nybyggnation samt att analysen inte tar hänsyn till flödesdynamik, därför ska 
resultatet betraktas som indikativt. Den utförda analysen bedöms dock vara tillräcklig för att 
utvärdera risken för översvämning i detta skede. 

Analysen i Scalgo Live har utförts med ett regn om cirka 56 mm, vilket motsvarar ett regn med 
återkomsttiden 100 år och 30 min varaktighet (enligt Dahlström, 2010) med en klimatfaktor på 
1,25. Vald klimatfaktor motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett klimat som kan tänkas råda år 
2100. Det valda scenariot motsvarar ett blockregn med en intensitet på 111 mm/h eller 55,5 mm 
på 30 min. 

Det finns två lågpunkter inom utredningsområdet där vattnet samlas vid skyfall (punkt 1 och 2 i 
bild nedan) samt en större översvämningsyta (lågpunkt) nedströms från utredningsområdet 
(punkt 3).   
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Karta med lågpunkter och översvämningsytor vid skyfall, markerade med punkt 1-3. Ungefärligt utredningsområde för 
fjärrvärmeverket är markerat med rosa cirkel. Kartan skapades med Scalgo Live (2020). 

Av kartan framgår att det finns två huvudsakliga flödesvägar vid skyfall. Den ena flödesvägen har 
sin källa i bergen inom själva utredningsområdet och bidrar till vattensamling vid befintlig 
bebyggelse i östra delen av området (punkt 1), där det skapas en cirka 200 m2

 översvämmad yta 
med upp till 0,3 m vattendjup vid skyfall. Det är därför av stor vikt att ytliga flödesvägar 
prioriteras i höjdsättningen av den framtida marken vid huskropparna och vidare nedströms. 
Marken bör ha en lutning från byggnader i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt 
runt huskropparna och vidare bort vid ett 100-årsregn.  

En större del av området uppströms utredningsområdet, motsvarande cirka 3,55 ha, bidrar till en 
andra flödesväg vid skyfall. Via denna flödesväg rinner vatten genom utredningsområdet och 
vidare till en lågpunkt (punkt 2), dit även befintliga delar av Munkegärdeverket samt 
tillkommande delar utbyggnaden avrinner.  

Lågpunkten (punkt 2) är belägen strax uppströms trumma med dimension 300 mm som avleder 
vattnet vidare. Hela avrinningsområdet uppströms lågpunkten är cirka 5 ha stort och består till 
största del av skogsmark. En mindre del av avrinningsområdet är exploaterat (del av befintliga 
Munkegärdeverket). Vid lågpunkten skapas en översvämningsyta som är ca 400 m2

 där vatten vid 
skyfall kan stiga till över 0,5 m djup. 

Analysen i Scalgo visar att det finns en flödesväg över Energivägen i samband med skyfall. Det 
bedöms dock inte föreligga risk för att vägen ska översvämmas och framkomligheten till området 
bedöms vara tillfredställande även vid skyfall.  

Område markerad med punkt 3 är ett stort instängt område med damm och våtmark. I detta 
område finns diket som via trumma med dimension 200 mm tar emot dagvatten från bland annat 
Munkegärdeverket. 
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För fjärrvärmeverkets område konstateras i dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) att det 
bedöms finnas förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av människor 
eller egendom, under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt 
och att utredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs.  

För att säkerställa den befintliga lågpunktens funktion för hantering av dagvatten och höga 
vattenstånd, föreslås detta område inom kvartersmark E1 - Värmeverk regleras med 
egenskapsbestämmelse Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som översvämningsyta. Att 
vattnet leds till aktuell yta styrs genom bestämmelserna Marken ska anordnas med lutning från 
byggnader så att vatten kan ledas ytligt runt huskropparna och vidare mot lågpunkt inom naturområde i nordväst. 
Dagvatten ska avledas mot dagvattenanläggningar i egenskapsområde b6,  samt Marken ska vara tillgänglig för 
dagvattenhantering, vilken säkerställer att vatten kan ledas från kvartersmark vidare mot 
naturmarken. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Förutsättningar och planförslag 
Detaljplanen berör inga utpekade kulturmiljöer eller fornlämningar. För att fastställa eventuell 
förekomst av okända forn- och kulturlämningar inom de delar av planområdet som sedan tidigare 
inte har exploaterats, avses en arkeologisk utredning tas fram inför granskningen.  

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar 
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, 
enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§. 
 

Bebyggelseområden 
Bostäder och befintlig bebyggelse 
Förutsättningar 
Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste bostäder finns vid Energivägen och 
Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter 
österut. I väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca 250 meter från planområdet. 

Planområdet är idag bebyggt med anläggningar för värmeverk, återvinningscentral samt 
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Värmeverkets anläggningar består huvudsakligen av 
två baslastpannor på flis, två skorstenar, två spets- och reservpannor på bioolja, en ackumulator, 
två tippfickor med samhörande traverslager för fastbränsle samt en biooljecistern med bränsle för 
de två oljepannorna. Inkommande lastbilstransporter med fastbränsle ska vägas. I dagsläget 
används våg på omlastningsanläggning/sorteringsstation. 

Bebyggelsen på området för ÅVC och omlastningsanläggning/sorteringsstation består av 
uppställda containrar för hantering av avfall samt enklare byggnader/bodar. På området finns 
också garage och en relativt stor omlastningsstation. 
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Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Ungefärlig planavgränsning markerad med streckad linje. 

Planförslag 
Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter.   

Föreslagen utbyggnad av värmeverket innebär ytterligare byggnader och skorsten i området. 
Skorstenarna är synliga på långt håll, medan anläggningarna inom planområdet till stor del 
avskärmas genom omkringliggande skogsmark och är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i 
väster. Då både skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området, bedöms 
utbyggnaden innebära en begränsad förändring av landskapsbilden. 

Fjärrvärmeverk 

En komplett anläggning för fastbränsle i den aktuella storleken (5-15 MW) består huvudsakligen 
av mätbrygga, tippficka, såll, flislager, panna, rökgasrening, rökgaskondensering, kondensatrening, 
askhantering, skorsten samt inkoppling mot fjärrvärmenätet. Pannbyggnad, flislager och tippficka 
föreslås placeras direkt sydväst om befintligt värmeverksområde. 
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Utsnitt ur illustrationsplan och volymmodell för utbyggnad av fjärrvärmeverk. Föreslagna anläggningar markerade med gult. 

Den nya anläggningen uppförs i nivå med befintligt flislager med omkringliggande asfaltsytor. På 
grund av befintlig terräng innebär detta omfattande schakt- och fyllningsarbeten, och att det 
kommer att bli ett överskott av schaktmassor. 

Pannor för fliseldning i den aktuella storleken uppförs nästan undantagslöst som en murad ugn 
med en tillkopplad separat eldrörspanna. För den nya pannan byggs ett flislager som möjliggör 
lagring av bränsle för en helg. Befintliga lager kommer även i fortsättningen att serva de två 
befintliga pannorna och det nya lagret förser endast den nya pannan med bränsle. 

I tillägg till den nya fastbränslepannan med tillhörande anläggningar, möjliggör detaljplanen också 
placering av en ny biooljepanna i området. Pannan ska tillsammans med de två befintliga 
biooljepannorna fungera som reserv i fjärrvärmesystemet och föreslås kunna placeras i det nya 
pannhuset. 

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Inom område för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation föreslår detaljplanen ge 
byggrätt för byggnader med en total byggnadsarea om 7500 m2 och högsta nockhöjd om 
15 meter, för att på ett miljömässigt sätt kunna utveckla verksamheten i enlighet med de krav 
som kan komma att ställas, till exempel att avfallshantering i allt högre grad ska ske under tak. Se 
vidare avsnitt Byggnadskultur och gestaltning nedan. 

 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Förutsättningar och planförslag 
I området arbetar idag ett antal personer, fördelade på de olika verksamheterna. Planförslaget 
bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av antalet arbetsplatser i området. 
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Service 
Förutsättningar och planförslag 
Planen omfattar endast verksamheter och bedöms inte påverka offentlig eller kommersiell 
service. Detaljplanen ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på återvinningscentralen för 
kommunens invånare och möjliggöra en eventuell framtida anslutning med gång- och cykelbana 
längs Energivägen. 
 

Tillgänglighet  
Förutsättningar 
Planen omfattar inga bostäder. Området ligger högt och har en delvis ganska brant tillfart via 
Energivägen. Gång- och cykelbana finns idag längs Karebyvägen men saknas längs Energivägen. 

Planförslag 
Planområdet omfattar endast den del av Energivägen som ligger i direkt anslutning till 
verksamheterna, och reglerar inte vägens utformning i detalj. Planens bestämmelser och 
framtaget trafikförslag möjliggör dock en eventuell framtida utbyggnad av ny gång- och cykelväg 
längs hela Energivägen, vilket både ökar trafiktryggheten och tillgängligheten för fler typer av 
trafikanter.  

 

Byggnadskultur och gestaltning 
Förutsättningar 
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder 
avskärmat från bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet 
Olseröd, ca 250 meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig, 
medan de två 50 meter höga skorstenarna syns på längre håll. 

Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens 
och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens område, samt anläggningar för 
fjärrvärmeverket, se avsnitt Bostäder och befintlig bebyggelse ovan. Fjärrvärmeverket är placerat på en 
uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen. 

I gällande detaljplan regleras bebyggelsen för värmeverket genom bestämmelser om högsta höjd: 
högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för ackumulatortank 22 meter samt 
högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och placering regleras genom mark som 
inte får bebyggas (prickmark). Marken inom återvinningscentralen är också till största delen 
prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén med högsta byggnadshöjd 3,5 meter och ett 
mindre område i nordväst där marken endast får bebyggas med ekonomibyggnader med högst 6 
meter byggnadshöjd. Deponi, sorteringsanläggning och omlastningsstation ligger idag utanför 
detaljplan. 

Planförslag 
Planen möjliggör viss utökning av verksamhetsområdet, men omfattar inga nya verksamheter.  
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Planområdet omfattar till största delen kvartersmark, E - teknisk anläggning, med olika 
specificeringar. Område för fjärrvärmeverket utvidgas åt sydväst för att rymma föreslagen 
utbyggnad och regleras med användningen E1 – värmeverk. Övrig kvartersmark inom området 
(återvinningscentral, sorteringsanläggning/omlastningsstation, deponi och väg) regleras som E2- 
avfallsanläggning, med undantag av två befintliga dag-/lakvattendammar som har 
användningsbestämmelsen E3 – dagvattendamm. För att möjliggöra eventuell framtida placering 
av solplaner gäller för deponin dessutom användningsbestämmelsen E4 – solenergianläggning. 
Ett område nordöst om fjärrvärmeverket är reglerat för att tillåta både värmeverk (E1) och 
avfallsanläggning (E2). Den enda allmänna platsmarken inom planområdet ligger väster om 
återvinningscentralen och har användningsbestämmelsen NATUR.  

Planförslaget möjliggör utbyggnad av fjärrvärmeverket direkt sydväst om den befintliga 
anläggningen, vilket innebär att den uppbyggda platån utvidgas på det som idag är skogsmark. 

Bebyggelsens höjd föreslås regleras genom högsta totalhöjd om 60 meter för skorsten samt en 
högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader. I område för värmeverk 
föreslås exploateringsgraden precis som i gällande plan regleras genom områden som inte får 
förses med byggnad (prickmark). 

Inom område för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation bekräftar 
planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör uppförande av byggnader med en 
högsta nockhöjd om 15 meter och total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2 inom 
sorteringsanläggning/omlastningsstation. Inom område för ÅVC är största total BYA 2500 m2. 
Byggnadsarean för var varje enskild byggnad är i båda fallen begränsad till 1500 m2.  

Byggrätterna är definierade med tanke på att avfallshanteringen löpande utvecklas och att större 
och större krav ställs på verksamheten. Det kan på sikt bli aktuellt att bedriva delar av 
verksamheten inomhus och det är viktigt att det finns förutsättningar i planen för att uppfylla 
detta. 

 

Principskiss för beräkning av höjder och taklutning. I totalhöjd räknas också in delar som skjuter upp över nock, till 
exempel skorstenar. 

Planförslaget föreslår en utökning av återvinningscentralens område i sydväst, längs med 
Energivägen, för att möjliggöra en expansion på längre sikt. Detta område består idag av berg i 
dagen, skog och en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. Området är i gällande detaljplan 
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reglerat som allmän platsmark NATUR, med bestämmelsen n1 – Skogsridå skall bevaras och 
bevarad skog ska också i fortsättningen bidra till att området skärmas av från omgivningarna. 
Detta regleras genom bestämmelsen skogsridå ska bevaras. Tillägget väg får finnas ger utrymme för 
en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. 

 

Illustrationsplan  

 

Skyddsbestämmelser för deponi 

Den sluttäckta deponin skyddas genom planbestämmelse b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt under 
markytan. Tätskiktet ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, pålning och andra 
installationer som kräver genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande och 
underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får 
inte planteras. Odling av ätliga grödor (inkl. djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom 
deponin ska utföras på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras att 
ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara ATEX-klassad om deponigas kan 
anses kunna ansamlas. 

Bestämmelserna möjliggör en eventuell framtida placering av solceller och viss verksamhet på 
deponin, förutsatt att detta sker på ett sätt som följer skyddsbestämmelserna.  
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Vid uppsättande av belysningsstolpar, staket eller liknande på området får stolparna gå ner högst 
0,5 meter under markytan, för att inte riskera att skada tätskiktet. Alternativt används med fördel 
istället andra förankringsmetoder ovan mark med fundament etc.  

På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser, 
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande 
deponigas. Deponigas bildas i deponier där avfall innehållande organiskt material deponerats. 
Genomförda utredningar visar på en låg koncentration av deponigas. Deponigasen som till stor 
del består av metan kan innebära risker eftersom metan är brandfarligt och explosivt vid 
luftinblandning, och dessutom en stark växthusgas. Det finns även tekniska risker som till 
exempel skador på täckning om övertryck bildas. Deponigasen rör sig (migrerar) där den möter 
minst motstånd, tex i genomsläppliga marklager eller via ledningar. Vid sluttäckning förändras 
förutsättningarna för deponigasens rörelse i deponin, och detta behöver hanteras för att 
minimera risker förknippade med gasen. Deponigasen kommer tas omhand genom anläggande av 
biofönster på deponin. Passiva system (biofönster) för deponigas ska ge åtkomst för drift och 
underhåll samt möjlighet att förändra/förbättra systemet vid behov. Dessutom kommer 
kontrollprogram med uppföljande mätningar av gasutsläpp från biofönstren finnas. Sådana 
utrymmen bör öppnas upp, ventileras eller förses med gasvarnare, för att minska säkerhetsrisker 
förknippade med deponigas. Tunga maskiner eller fordon får inte köra över biofönstren.  

Sprängningsarbeten får inte ske i anslutning till deponin. I det fall det ändå behöver ske ska 
särskilda försiktighetsåtgärder, kontroll och dokumentation vidtas.  

Dagvatten från den avslutade deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga 
dagvattenledningar. Åtkomst ska finnas för drift och underhåll av dessa samt möjlighet att 
förändra/förbättra dagvattensystemet vid behov.  

Friytor  
Lek & rekreationsområden 
Förutsättningar  
Området omfattar inga utpekade lek- eller rekreationsområden. Vid Älggatan i Olseröd knappt 
200 meter väster om planområdet finns en fotbollsplan. 

Planförslag 
Föreslagen utökning av verksamheterna tar en del av skogsmarken i direkt anslutning till 
befintligt verksamhetsområde i anspråk. Området kommer dock också i fortsättningen att till stor 
del vara omgivet av allmänt tillgänglig skogs- och naturmark. 

Naturområden 
Förutsättningar 
Planen omfattar till största delen områden som redan är ianspråktagna genom 
återvinningscentral, deponi och värmeverk. Planförslaget innebär dock att utbyggnad möjliggörs 
på yta som idag består av tall- och bokdominerad skogsmark i anslutning till nuvarande 
verksamhetsområde. 



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

  Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31 

   

 

   

                        
                                                         36  

 

Utanför planområdet finns värdefulla naturområden som inte bedöms påverkas av verksamheten. 
Det handlar främst om ädellövskog på båda sidor om Energivägen i sydost samt åkermark, 
skogspartier och sumpskog i väster. Området ligger också inom en av Länsstyrelsen utpekad 
värdetrakt för skog samt värdetrakt för skyddsvärda träd. 

För att dokumentera och bedöma områdets naturvärden har naturvärdesinventeringar (NVI) 
utförts för de i nuläget oexploaterade ytor som ingår i detaljplanen. (WSP, 2020-11-20 och 
2021-05-21).  

NVI för utökning av fjärrvärmeverket 

Inventering 2020-11-20 omfattar de delar av skogsmarken där planerad utbyggnad av 
värmeverket ska placeras, se bild nedan. 

 

Sammanfattande bild ur naturvärdesinventering 2020-11-20. 

I inventeringen konstateras att inventeringsområdet består av skogsmark som inte hyser några 
högre naturvärden. Den sydöstra delen av inventeringsområdet (Objekt N1) bedöms ha påtagligt 
naturvärde, främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar samt att där 
finns relativt gott om död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den pansarbarkstruktur som tyder 
på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte har någon längre 
skoglig kontinuitet.  
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Längre västerut (Objekt N2) övergår området i bokskog. Här är det dock ont om både grova träd 
och död ved om delområdet bedöms därför ha lägre naturvärde. En del blommande och bärande 
buskar, inklusive några äldre sälgar, förekommer dock. 

Vid en eventuell exploatering bör gamla eller grova träd samt trädslag som sälg sparas i den mån 
det är möjligt (se Tabell 1). Tallar som får växa sig gamla är viktiga för många insekter och 
svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen blommar tidigt på våren efter 
snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och skalbaggar, vilka är helt 
beroende av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I det fall träd måste avverkas 
kan dessa med fördel sparas och placeras ut på lämplig plats i den omgivande skogsmarken, gärna 
i solbelyst läge. 

Endast en fridlyst art påträffades inom området, revlummer, vilken är mycket vanlig i sydvästra 
Sverige. En påverkan på arten bör inte kräva dispens utan skall kunna hanteras genom samråd 
eller inom ramen för någon annan prövning enligt miljöbalken. 

Inom inventeringsområdet löper en stenmur. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet 
eftersom den inte är belägen i jordbruksmark, men kan ändå vara viktig ur ett 
naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor, 
lavar och insekter. Ifall muren behöver tas bort skulle det därför vara positivt om man kan bygga 
upp muren på annan plats eller att lägga på stenar på återstående delar av muren. I sådana fall bör 
man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några kulturhistoriska värden. 

NVI för utökning av återvinningscentral 

Inventering 2021-05-21 omfattar de delar där återvinningscentralens område föreslås utökas 
västerut. 

Här avgränsades tre naturvärdesobjekt, se bild nedan. Två av dessa utgörs av skogsmark och ett 
av en mindre damm (sedimentationsdamm för hantering av dagvatten från 
återvinningscentralen.) Samtliga objekt bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
Bedömningarna är baserade på förekomst av naturvårdsintressanta biotoper och arter.  

Stenmur inom området bedöms inte omfattas av biotopskydd då den inte är placerad i 
jordbruksmark. 
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Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet, naturvärdesinventering 2021-05-21. 

Objekt 1 består av en liten sedimentationsdamm med avrinningsvatten från 
återvinningscentralen. Runt vattnet växer kaveldun, kabbeleka, skogsfryle, veketåg och 
vattenskräppa. Vattnet är grumligt och har en film av olja. I dammen flyter frigolit och annat 
skräp och vattenkvaliteten kan antas vara dålig. Objektet bedöms ha visst biotopvärde eftersom 
småvatten är viktiga biotoper som skapar variation i landskapet och är värdefulla för till exempel 
insekter. Den dåliga vattenkvaliteten bedöms dock göra dammen undermålig för groddjur och 
många andra vattenlevande organismer. Artvärdet bedöms således vara obetydligt. 

Objekt 2 består av ett område med ädellövskog med varierad trädslagssammansättning, som 
utgörs av ek, alm, bok, ask och enstaka gran. Här finns även ett artrikt buskskikt bestående av 
bland annat hassel, slån, hägg och olvon och en bitvis lundartad flora med arter som vitsippa, 
majsmörblomma, svalört, humleblomster, älggräs, vårfryle och jordreva. Det finns en mindre 
klunga med 5-6 stycken grövre ekar (50-60 cm i stamdiameter) i objektets sydvästra del men i 
övrigt finns inga grova eller gamla träd och det är sparsamt med död ved. Strax utanför objektet 
står dock två gamla sälgar. Längs södra delen av objektet löper en stenmur och här finns även ett 
område med kala berghällar. Västra delen av objektet är blötare och verkar till viss del 
översvämmas av avrinningsvatten från vägen ovanför, men ett nedgrävt dräneringssystem 
avvattnar marken. Närheten till återvinningscentralen har gjort att hela området är skräpigt och i 
hög grad påverkat av mänskliga aktiviteter. En vanlig groda (rana temporaria, fridlyst i hela landet 
enligt 6 § artskyddsförordningen) observerades men inga potentiella lekområden finns inom 
objektet. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt, med 
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blommande och bärande buskar som är värdefulla för fåglar och insekter. Artvärdet bedöms vara 
obetydligt. 

Objekt 3 utgörs av en del av samma skogsområde som objekt 2 som har skurits av genom en 
nyanlagd väg. Det återstående skogspartiet är inklämt mellan vägen och återvinningsområdet på 
östra sidan och liknar till stor del skogen på andra sidan vägen. Trädskiktet utgörs av ek, alm, 
bok, ask och gran medan buskskiktet består av lönn, hägg, hallon, fläder och en. I fältskiktet finns 
bland annat vitsippa, majsmörblomma, blåbär, vårfryle, skogskovall och harsyra. En mossbeklädd 
stenmur med flera lager grova block löper genom objektet och här finns mycket död ved av 
klenare dimensioner. Även detta område är mycket skräpigt och i östra utkanten ligger högar av 
sprängsten. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt. 
Artvärdet bedöms vara obetydligt. 

I västra delen av inventeringsområdet finns två flerstammiga äldre sälgar, med en stamdiameter 
på cirka 40 cm. Sälg är en nyckelart som är viktig för många andra organismer, bland annat för att 
den blommar tidigt på våren och ger föda åt pollinerande insekter när de vaknar ur sin 
vinterdvala. 

Planförslag 
Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket ska ske både inom område med påtaglig 
naturvärdesklass (N1) och viss naturvärdesklass (N2) enligt inventering 2020-11-20. Utpekade 
träd och förekomster av revlummer berörs inte direkt av den nya bebyggelsen, och området där 
de är placerade ingår inte i föreslaget planområde. Befintlig stenmur kommer dock med aktuellt 
bebyggelseförslag att delvis behöva tas bort, och bör ersättas på annan plats.  

Utökningen av återvinningscentralens område påverkar till viss del utpekade naturvärdesobjekt. 
De konstaterade värdena ligger dock till största delen inom område som i både gällande och 
föreslagen detaljplan är reglerade som NATUR och där skogsridå ska bevaras. Den mindre 
dammen ingår i dagvattenhanteringen för återvinningscentralen. För att möjliggöra framtida 
ändringar och utveckling inom området är dess placering inte reglerad i plankartan, däremot dess 
volym. 

Vattenområden 
Förutsättningar 
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga 
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken, 
Grannebyån och Glose å. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är deras mynningsområden även 
utpekade som fredningsområden. Det är därför mycket viktigt att inte dessa känsliga vattendrag 
påverkas negativt av planförslaget.  

Vattendragen är också generellt känsliga avseende höga flöden då de gärna skredar. Det är därför 
viktigt att dagvattenpolicyn följs när det gäller fördröjning av dagvatten. 

Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer öster och söder om planområdet och ett mindre 
vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer norrut. Väster om planområdet finns en anlagd 
våtmark och en mindre bäck, Kungälvsbäcken. 
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Inom planområdet finns tre dammar: en i nordväst och en i öster som tar emot lakvatten från 
deponin, samt en damm i väster för hantering av dagvatten från återvinningscentralen. I det 
område som föreslås bebyggas med nya anläggningar för värmeverket finns en bäckfåra och en 
lågpunkt varifrån vatten leds vidare i trumma under Energivägen. 

Planförslag 
Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som kvartersmark E3 – 
dagvattendamm. För återvinningscentralen föreslås en bestämmelse som reglerar 
dagvattendammens volym men inte dess placering, eftersom den nu ligger i det område där ÅVC 
ska kunna utöka sitt verksamhetsområde och markytan kan behöva disponeras om. 

Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på utfyllnad över befintlig bäckfåra. 
Befintlig lågpunkt vid Energivägen är central för dagvattenhanteringen och säkerställs genom att 
bestämmelse om att området ska vara tillgängligt för dagvattenhantering och som 
översvämningsyta. 
 

Gator och trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Förutsättningar 
Området ansluts från E6 via Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. Längs 
Karebyvägen finns idag gång- och cykelbana, och detaljplanen utformas för att möjliggöra 
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen.   

Inom ramen för planarbetet görs en översiktlig studie av möjligheterna att på sikt upprätta en ny 
anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen. Detta bedöms dock inte bli aktuellt i 
närtid, bland annat på grund av pågående bergtäkt i området, och aktuell detaljplan utgår från 
befintlig anslutning via Energivägen.  

Energivägen är i gällande plan reglerad som kvartersmark teknisk anläggning: E4 – infartsgata 
med bestämmelsen g – marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Att vägen 
regleras på detta sätt och inte som allmän platsmark motiveras i planens 
genomförandebeskrivning med att ”vägen endast betjänar återvinningscentral och framtida 
bioenergiverk och dessutom är stängd med bom stor del av dygnet.”  
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Översiktsbild anslutande vägar. Planområdet markerat med rött.   

Planförslag 
Planförslaget är utformat för att också i fortsättningen anslutas via Energivägen. I samband med 
planarbetet studeras utformningen av Energivägen med in- och utfarter till de olika 
verksamheterna och möjlig ny gång- och cykelbana. 

Den aktuella detaljplanen omfattar den del av Energivägen som ansluter direkt till 
verksamheterna. För återstående del av vägen gäller fortsatt befintlig detaljplan, och vägen förslås 
i den nya detaljplanen fortsatt regleras som kvartersmark teknisk anläggning, men nu inkluderad i 
E3 – avfallsanläggning. Marken ska fortsatt vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 
Resonemanget som fördes i gällande detaljplan att vägen endast betjänar verksamheterna gäller 
fortfarande, och även om vägen idag inte längre är avstängd med bom ger den aktuella lösningen 
möjlighet att vid behov återigen göra det. 

Två förslag till utformning av Energivägen inom planområdet har tagits fram i samband med 
planarbetet (WSP, maj 2021). Båda alternativen ryms inom förslaget till detaljplan. Precis 
utformning regleras inte i planen och studeras vidare. I förslaget ingår möjlig placering av våg till 
fjärrvärmeverket 

Skillnaden mellan de två förslagen (alt.1 och alt.2) är framförallt vågens placering: i alternativ 1 
ligger vågen på befintlig körbana medan den i alternativ 2 ligger över diket utanför körbanekant.  
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Trafikförslag alternativ 1 

 

Trafikförslag alternativ 2 
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Kollektivtrafik 
Förutsättningar och planförslag 
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är Munkegärde och Jordliden, norr respektive söder om 
korsningen Karebyvägen/Energivägen. Hållplatserna trafikeras av bussarna Grön Express mellan 
Ytterby och Mölnlycke samt linje 1 mellan Ytterby och Ullstorp. Planförslaget innebär ingen 
betydande förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik. 

 

Parkering, varumottagning, utfarter 
Förutsättningar 
Både verksamheten inom återvinningscentralens område och fjärrvärmeverket ansluts via 
Energivägen. Parkering sker inom de olika verksamheternas respektive område. 

Till fjärrvärmeverket transporteras fast biobränsle (grot, flisad stamved, bark) med lastbil och 
bioolja med tankbil. Den aska som uppstår vid förbränningen hanteras så att damning undviks 
innan den hämtas med lastbil av extern entreprenör och återförs till skogen.  

Till återvinningscentralen kommer privatpersoner för att lämna avfall. Från sorteringsanläggning 
och omlastningsstation transporteras avfall i lastbil. Tunga transporter med släp sker via 
Rollsbomotet, enligt villkor i gällande miljötillstånd. 

 

Planförslag 
Förslag till ny utformning av Energivägen, se avsnitt Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik ovan, 
anger ett sätt att lösa trafiken till de olika verksamheterna inom området på ett effektivt och 
trafiksäkert sätt. Förslaget utgår från beräknade trafiksiffror och dimensionerande fordon för de 
olika verksamheterna. Anslutning sker fortsatt via Energivägen och parkering inom respektive 
område.  

 

Störningar och risker 
Områdets placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del 
omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all 
verksamhet inom planområdet krävs också tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att 
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.  

Fjärrvärmeverk 
I samband med planarbetet har en riskanalys yttre miljö genomförts för utbyggnaden av 
fjärrvärmeverket (WSP, 2021). Analysen beaktar aspekterna bränslehantering, kemikalier, avfall, 
fjärrvärmeproduktion och klimatförändringar. 

Bränslehantering 

Riskerna gällande bränslehantering handlar bland annat om brand i bränslelager och läckage av 
bioolja. Risk för brand i bränslelager hanteras genom brandlarm som är direktkopplat till 
räddningstjänst och SOS centralenhet och som årligen besiktas och servas. Brandposter 
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kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Hantering av släckvatten uppdateras 
enligt genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-02-04) genom fysiska åtgärder som möjliggör 
att släckvatten kan vallas in och sugas upp samt rutiner och utbildning för personalen. Risk för 
läckage av bioolja hanteras genom invallning av cistern, dagliga kontroller och att golvavlopp i 
pannhallarna är kopplade till oljeavskiljare. 

Torka kan leda till damning och nedskräpning, vilket hanteras genom dagliga kontroller, hög 
fukthalt på bränsle och uppfuktning av aska. 

Kemikalier  

Lut, den enda kemikalie som hanteras i större kvantiteter i verksamheten, förvaras i en tank om 
5 m3. Invallning rymmer hela tanken. För att minimera risken för spill kontrolleras dessutom 
tankens nivå dagligen, pumpslangar kontrolleras och påfyllning övervakas. 

Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning.  

Risk för läckage av diesel hanteras genom att tank står invallad, att saneringsutrustning (absol) 
finns vid tanken samt att yta för tankning är asfalterad. 

För att kunna sanera eventuella oljeutsläpp från fordon och maskiner liksom brand i anslutning 
till kemikalieförvarig finns absol i närheten och inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga 
tre dagvattenbrunnar är uppmärkta. 

Avfall 

Farligt avfall förvaras invallat. Aska som uppstår vid produktionen sprids i skogsmark och 
analyseras för att undvika negativ påverkan på marken. 

Fjärrvärmeproduktion 

Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor/lagkrav hanteras genom kontinuerliga 
bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Kondensat kontrolleras dagligen och 
analyseras varje månad. 

Brand i pannrum kan leda till uppkomst av släckvatten och golvavlopp är därför kopplat till 
oljeavskiljare. Oljeavskiljare säkrar också vid utsläpp av olja. Avskiljare i pannhallar är kopplade 
till larm.  

Bullermätning för verksamheten efter utbyggnad har utförts, se nedan. Klagomål från berörda 
gällande buller bevakas. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten startades 
1997. 

Inne i byggnad finns lite brännbart material. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband 
med brandskyddsronder. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS och besiktas 
och servas årligen. För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas 
enligt släckvattenutredning. 
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Klimat 

Klimatförändringar kan leda till ett antal risker. Storm kan leda till ökad spridning/damning, 
vilket hanteras genom att bränslets fukthalt kontrolleras och hålls hög, att aska fuktas och att 
bränsle tippas i ficka. Ökad temperatur och torka kan, liksom blixt och åska, leda till brand på 
anläggningen och brand i bränsle. Idag finns tre brandposter in anslutning till verksamheten. 
Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade ledning, är ca 1200–1300 l/min. Uppskattat behov 
vid större brand är 2400 l/min och släckningstid ca 60 min. Brandlarm är direktkopplat till 
räddningstjänst och SOS. 

Ökade nederbördsmängder och skyfall (hundraårsregn) kan leda till översvämningar och att 
förorenat vatten sprids från anläggningen. Invallning för bioolja är nyligen gjord 2019 och antas 
därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde. 

För att hantera avrinning från kvartersmark och omgivande naturmark vid skyfall föreslås i 
genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) ett avskärande dike mellan 
verksamhetsområde och naturmark. Diket avleds norrut mot befintlig lågpunkt väster om 
värmeverket. Se vidare i avsnitt Dagvatten. 

Då anläggningen ligger omkring en mil från havet anses och en höjning av havsnivån med tre 
meter inte föranleda översvämning. 

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi 
I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för 
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att de 
störningar för människors hälsa och miljö som kan uppstå från verksamheten främst är utsläpp 
till luft från transporter till, från och inom området, föroreningar till dagvatten som avleds från 
området samt buller. Gällande buller trafikökning och trafikbuller, se avsnitt Verksamhets- och 
trafikbuller nedan. Samtliga störningsrisker bedöms kunna begränsas genom olika typer av 
försiktighetsmått och därmed inte bidra till någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Viss brandrisk finns men den bedöms som liten. Till stor del bedöms dessa bedömningar också 
gälla verksamheten på sorteringsanläggning och omlastningsstation. Här kan dock dessutom i viss 
mån dammspridning och nedskräpning förekomma. 

Utsläpp till vatten sker via dagvatten som uppkommer inom den hårdgjorda delen av 
verksamhetsområdet. Dagvatten från körytor kan innehålla bland annat oljor och metaller från de 
fordon som trafikerar ytan. Tvätt eller tankning av fordon sker inte inom området och inga 
bränslecisterner finns inom verksamheten. Genom att hela området där lagring och hantering 
sker är hårdgjort avleds allt förorenat dagvatten för rening i dagvattendamm innan det släpps 
vidare i dike. Uppsamling i damm medger att ett eventuellt oljeutsläpp kan sugas upp med 
tankbil. Vid större utsläpp finns möjlighet att direkt på plats ta hand om och utföra sanering 
innan föroreningarna runnit vidare till recipient eller hunnit komma i kontakt med grundvattnet. 

Farligt avfall, undantaget impregnerat trä, kyl-och frysmöbler och vitvaror hanteras och lagras 
nederbördsskyddat under tak, vilket minskar risken för spridning av farliga föroreningar. 
Saneringsmedel finns tillgängligt för uppsamling av spill.  
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Inom både ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation hanteras farligt avfall enligt villkor 
i miljötillstånd för respektive verksamhet. Se vidare under avsnitt Förorenad mark ovan. 

Förutom de kemikalier som mottas av avfallslämnare hanteras ytterst få egna kemikalier. Dessa 
utgörs av städkemikalier.  

Eventuellt avlämnat explosivt avfall som fyrverkerier förvaras i ett särskilt anpassat säkerhetsskåp 
i en tät låst container i en annan del av ÅVC-området, i väntan på omhändertagande av 
kommunens upphandlade entreprenör. Dessa avfallsslag tas inte emot officiellt men kan 
omhändertas om det ändå lämnas på återvinningscentralen. Tillstånd finns för förvaring av 
explosiva varor.  

På ÅVC tas spillolja emot i dubbelmantlade spilloljetankar som uppfyller kravet på invallning, 
och inga bränslecisterner finns inom verksamheten. På sorteringsanläggningen och 
omlastningsstationen finns en cistern för diesel som är placerad i maskingaraget med godkänd 
invallning.  

Risken för föroreningar av mark vid olyckor bedöms vara liten, dels med hänsyn till 
verksamhetens omfattning och art, dels då hela området där lagring och hantering sker är 
hårdgjort genom asfaltering och eventuella mindre utsläpp sannolikt kan tas upp med 
saneringsmedel. Eventuella oljeutsläpp som hamnar i dagvattendamm kan sugas upp med tankbil. 

Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet kan förekomma genom att avfall sprids med 
vinden. De flesta avfallsslag förvaras i container vilket minskar risken för att avfall sprids. Rutiner 
finns för att förhindra att nedskräpning sker utanför anläggningarna. 

På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser, 
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande 
deponigas.  

Verksamhets- och trafikbuller 
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverket 

Externt buller från kraftverket i Munkegärde har kartlagts både avseende nuvarande verksamhet 
och efter planerad utbyggnad med ny fastbränslepanna och biooljepanna (Efterklang, 
2020-12-11).  Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 
externt industribuller. Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid 
maximala driftförhållanden både i dagsläget och efter den planerade utbyggnaden. 

Som bullervillkor för verksamheten gäller följande ekvivalenta ljudnivåer: 

 Dagtid, kl. 07-18 50 dBA 
 Nattetid, kl. 22-07 40 dBA 
 Övrig tid 45 dBA 
 Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA. 

 
Eftersom anläggningen går dygnet runt är värdena för natt de dimensionerande kraven, dvs. 40 
dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå. 
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Bullret har beräknats till nedanstående mottagarpunkter som är belägna vid de mest bullerutsatta 
bostäderna i olika riktningar från anläggningen, se figur nedan. 

 

Mottagarpunkter i omgivningen 

Efter utbyggnad beräknas ett antal externa bullerkällor tillkomma, och följande ekvivalenta 
ljudnivåer beräknas i mottagarpunkterna. 

 Mottagarpunkt 1: 30 dBA  
 Mottagarpunkt 2: 32 dBA 
 Mottagarpunkt 3: 29 dBA 
 Mottagarpunkt 4: 28 dBA 

 
Bullret nattetid bedöms vara konstant utan märkbara nivåvariationer varför endast marginellt 
högre momentana ljudnivåerna än de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas. 

Det nuvarande bullervillkoret för verksamheten uppfylls således beräkningsmässigt med god 
marginal, vilket innebär att fler bullerkällor med samma ljuddata (ljudeffekt 85 dBA) kan 
accepteras eller att ett fåtal bullerkällor kan tillåtas att avge något högre buller än beräknat. 
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad 

Verksamhets- och trafikbuller återvinningscentral  

Kast i och rangering av containers kan ge upphov till visst buller. Störningsrisken bedöms dock 
vara relativt liten då bullret är kortvarigt och spridningen till närboende begränsas av de 
omgivande skogsklädda bergsryggarna. 

Transportvägarna, särskilt avseende tung trafik, till och från återvinningscentralen styrs om 
möjligt via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi sjukhuset. 

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Enligt villkor i villkor i gällande miljötillstånd för sorteringsanläggning och omlastningsstation ska 
buller från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som 
riktvärde vid närmaste bostäder än 

 50 dB(A) under vardagar (dagtid kl 07-18) 
 40 dB(A) nattetid (kl 22-07) 
 45 dB(A) övrig tid 

 
Trafikbuller 

Planerad utbyggnad av fjärrvärmeverket innebär ökat antal transporter förbi närliggande 
bebyggelse. Dessutom räknas med en generell uppräkning av trafikmängden enligt Trafikverkets 



25 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

  Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31 

   

 

   

                        
                                                         49  

 

beräknade trafikökningstal för denna del av regionen de kommande åren. För att undersöka hur 
detta påverkar befintliga byggnader har tillkommande trafikmängder och deras påverkan på 
bullernivåerna beräknats (WSP, 2021-05-19). 

 

Munkegärdeverkets placering inom rosa cirkel och körväg för transporter i rosa streck. 

Nulägestrafiken på Energivägen består av 329 798 fordon årligen. Trafikmängden skulle öka med 
1186 tunga fordon årligen i och med utökningen. Denna tillkommande trafik innebär alltså en 
trafikökning med 0,4 % på Energivägen och på samtliga transportvägar till verksamheten från E6, 
se tabell nedan, vilket innebär ungefär fyra fler tunga fordon per dag. Trafiksiffrorna har räknats 
upp med 1,7% enligt Kungälv kommuns prognos för tung trafik från aktuellt mätår. 

Väg Antal tunga fordon 2040  
utan utökningen 

Antal tunga fordon 2040  
med utökningen 

Energivägen 151 155 
Karebyvägen 981 984 
Rollsbovägen 1225 1229 

 

Eftersom utökningen innebär en så pass marginell trafikskillnad så har endast överslagsberäkning 
utförts. För detta användes Trivectors Bullerväg II version 1.2.4. Resultaten beräknas till som 
mest 0,2 dBA skillnad vilket avundat till jämna heltal blir 0 dBA. 

Sammanfattningsvis beräknas därmed varken utbyggnaden av Munkegärdeverket eller 
uppräknade trafiksiffror ge någon nämnvärd påverkan med avseende på trafikbuller. 
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Utsläpp till luft 
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts 
(WSP, 2021-01-21). Se också avsnitt Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) ovan. 

Beräkningarna har utförts för utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) samt 
partiklar (PM10 och PM2.5) från den framtida produktionsanläggningen, inklusive två 
tillkommande pannor, för ett normalår enligt prognosen för år 2028. Utifrån 
spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga mätdata avseende luftkvalitet, har WSP gjort 
en värdering av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft genom jämförelser med 
miljökvalitetsnormer (MKN), utvärderingströsklar samt miljömål. 

För att kunna jämföra med MKN, övre och nedre utvärderingströsklar (ÖUT och NUT) samt 
miljökvalitetsmålen avseende SO2, NO2 och PM10, PM2.5 i luft, adderas en urban bakgrundshalt 
till det totala beräknade haltbidraget vid fyra valda specifika punkter. De valda punkterna är 
fotbollsplan, närmaste bostäder, punkt A (ett skogsområde 550 meter från anläggningen i 
sydvästlig vindriktning) och punkt B (en avfallsanläggning 600 meter från anläggningen i 
nordostlig vindriktning). 

 

Specifika punkter kring fjärrvärmeverket 

Utifrån uppmätta halter av SO2 (svaveldioxid) och NO2 (kvävedioxid) i urban bakgrundsluft och 
beräknade haltbidrag bedöms det inte vara troligt att miljökvalitetsnormen eller 
utvärderingströsklarna kommer att överskridas i Kungälv för ansökt verksamhet ett normalt år. 

Gällande partiklar är beräknade haltbidrag av PM10 och PM2,5 är mycket små och avsevärt lägre 
än både uppmätta urbana bakgrundshalter i luft och miljökvalitetsnormerna. Utifrån uppmätta 
halter och beräknade haltbidrag bedöms inte miljökvalitetsnormen för årsmedelhalter av PM10 
och PM2,5 överskridas i Kungälv vid ansökt verksamhet under ett år. 

Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningscentralen (2017) konstaterar att utsläpp till luft i 
huvudsak sker via transporter till, inom och från området, se vidare under avsnitt 
Miljökvalitetsnormer ovan. Vid hantering av farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, glykol och 
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spillolja finns också risk för utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen. Risken minskas genom 
att avfallslämnarna informeras om att sådant avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta 
behållare. Kylar och frysar, som innehåller freoner, hanteras varsamt för att minska risken för 
skador och utsläpp. 

Skuggning 
På grund av de stora avstånden till närmsta bebyggelsen bedöms inte skuggning från nya 
byggnader och anläggningar leda till negativa konsekvenser. 

Flyghinder 
En flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än dagens skorstenar. 
Kungälvs sjukhus, en knapp kilometer söder om planområdet, har en helikopterflygplats som ska 
beaktas. 

Planförslag 
De beskrivna riskerna och störningarna hanteras till stor del genom annan lagstiftning och 
regelgivning, genom villkor i de miljötillstånd som krävs för de olika verksamheterna samt vid 
prövning av mark- och bygglov.  

De riskaspekter som föreslås regleras genom planbestämmelser gäller främst hantering av 
dagvatten och skyfall. 

Räddningstjänsten  
Förutsättningar och planförslag 
Räddningsfordonens framkomlighet till samtliga fasader ska beaktas och säkerställas. Köryta för 
räddningsfordon ska vara minst 3 meter bred inom kvartersmark och säkerställa insatsvägar för 
Räddningstjänsten. Detta studeras närmare i samband med bygglov. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Förutsättningar 
Anläggningarna har kommunalt vatten via avtal men planområdet ligger utanför det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och verksamheterna har idag enskilt avlopp. 
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Befintligt ledningsnät. Kulverterat dike (gul linje) mellan anläggning och Kungälvsbäcken (blå linje). BDT och WC-vatten 
(röd linje) släpps ut cirka 10 meter från markbädden (markerad med rött) 

Fjärrvärmeverk 

En spillvattenutredning har tagits fram för fjärrvärmeverket (WSP, 21-06-04).  

Spillvatten från pannhall och verkstad leds via en oljeavskiljare och kulverterat dike (markerat 
med gul linje i illustration ovan) till recipient. 

Spillvatten med karaktär av hushållsspillvatten från personalbyggnaden (bad, tvätt, disk, WC) leds 
till slamavskiljare, markbädd och sedan recipient. Markbädden är lokaliserad cirka 100 meter från 
verksamheten, på andra sidan Energivägen. Det renade vattnet mynnar ut cirka 10 meter från 
markbädden i ett lågområde av våtmarkskaraktär väster om diket.  

Spillvatten som uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas och tas omhand med tankbil för 
destruktion. Kondensat från rökgaskondenseringen renas med sandfilter, lamellseparator och pH- 
justeras för att sedan släppas till recipient. Vatten som används vid asksläckning och nedblötning 
av aska följer med askan vid borttransport. 
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Översikt ledningsnät Munkegärdeverket (ungefärlig placering) 

I genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-02-04) anges att aktuell anläggning enligt VAV-
P38 ska dimensioneras för ett minsta flöde om 2400 l/min. Det har stämts av med 
Räddningstjänsten att detta bör nyttjas som det dimensionerande flödet. 

Vid verksamheten finns idag tre brandposter. Trycket i en av dessa mättes av Kungälvs kommun 
2021-05-05. Vid öppning av brandvattenledningen uppmättes ett tryck på 1,7 bar samt ett flöde 
på 1320 l/min (22 l/s). Den dimensionerande brandvattensmängden på 2400 l/min i 60 min 
finns därför inte i dagsläget. Vattenflödeskapaciteten behöver kompletteras för att säkerställa 
vattenförsörjningen vid eventuell insats. Det finns därför ett behov för en separat vattenreservoar 
på cirka 65 m3 för att säkerställa vattenförsörjningen vid eventuell insats. 

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningscentral 

Spillvatten från wc, dusch och kök i personalbod sker till gemensam avloppsanordning på 
intilliggande fastighet. Avloppsanordningen utgörs av en gemensam markbädd som ägs av 
Kungälvs Energi. Detsamma gäller för spillvatten från sorteringsanläggning och 
omlastningsstation. 

En nyinstallerad brandvattentank finns installerad för sorteringsanläggningen och 
omlastningsstationen.  
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Planförslag 
Verksamheternas vattenförsörjning och hushållsspillvattenhantering avses också i fortsättningen 
skötas med enskild lösning.  
 

Dagvatten 
Förutsättningar 
Fjärrvärmeverk 

För fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-03-18). 

 

Översikt över omgivningarna kring Munkegärdeverket (Google maps, 2021). 

Dagvattnet från Munkegärdeverket avrinner idag först via en liten bäck till en lokal lågpunkt i 
skogsområdet intill Energivägen. Vattnet leds vidare via en trumma med dimension 300 mm 
under Energivägen till utlopp i slänten strax norr om Energivägen. Avrinning sker sedan ytledes 
till en lågpunkt där vatten tränger ner i en brunn och förs vidare i utgående ledning. Utgående 
ledning från brunnen är en cirka 250 m lång plastledning med dimension 200 mm med utlopp i 
diket norr om solcellsfältet. Diket leder genom ett platt och sankt område väster ut till 
Räfsalsvägen, varifrån det omväxlande är kulverterat och öppet dike med utlopp i Nordre älv i 
centrala Kungälv. 
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Befintligt dagvattensystem för fjärrvärmeverket. 

Återvinningscentral 

I samband med ansökan om miljötillstånd för utökning av återvinningscentralens verksamhet 
genomfördes 2017 en dagvattenutredning (BG&M Konsult AB, BGM, 2017-10-05). Syftet var att 
beräkna dagvattenflödet och utreda om kapaciteteten hos befintlig dagvattendamm var tillräcklig 
för området också efter utökning med verksamhetsyta i norr.  

Hela verksamhetsområdet är hårdgjort och separerat från intilliggande områden genom 
markförhöjningar/invallningar, för att säkerställa att dagvatten från återvinningscentralen avleds 
till befintlig dagvattendamm  (sedimentationsdamm), placerad strax väster om ÅVC. Dagvatten 
från förorenade markytor samlas upp i ett antal dagvattenbrunnar och leds till dammen via 
ledningsnät i södra delen av området. Övrigt dagvatten leds ut över gräsytor där eventuella 
föroreningar kan fastläggas och ges möjlighet att tas upp av vegetation.  

I dammen sker sedimentation av partiklar, tungmetaller m.m. innan avledning sker vidare västerut 
i dike som avleder vattnet till ett kärr. Dammen har tät botten och utloppet är försett med T-rör 
vilket innebär att eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och kan omhändertas. 
Eventuellt släckvatten vid brand kan via dagvattensystemet ledas till dammen.  

Dimensionerande dagvattenflöde beräknas till 173 l/s (148 l/s resp. 25 l/s). Totalt erforderlig 
fördröjnings-/magasinsvolym vid 20-årsregn beräknas för aktuella dagvattenytor till 95 m³. 
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Situationsplan ur dagvattenutredning för ÅVC, BGM, 2017-10-05 

 

Sorteringsanläggning och omlastningscentral 

Anläggningens dagvatten samlas upp via dagvattenbrunnar och leds till två slam- och 
oljeavskiljare som är belägna vid anläggningens infart. Efter sista steget lämnar vattnet 
anläggningen via rörledning och öppna diken och leds vidare till våtmark innan utsläpp till 
recipient. Vid större utsläpp inom verksamheten kan dagvattnets utlopp tillfälligt stängas av via 
en avstängningsventil.   

I den kombinerade slam- och oljeavskiljaren avskiljs både partikulära metallföroreningar samt 
även olika oljeföroreningar. Utgående dagvatten analyseras löpande både före och efter rening 
samt i recipienten. Fördröjning av dagvatten vid kraftiga nederbörd sker i befintliga 
dagvattenledningar inne på anläggningen som har dimensionerats för detta ändamål. 

Deponi 

Lakvatten från deponin leds till två befintliga lakvattendammar: en större nordväst om deponin 
och en något mindre i sydöst. Dagvatten från deponins överyta avrinner till anordnade diken och 
befintliga dagvattenledningar. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering. För att bibehålla 
flexibilitet i utformningen och inte omöjliggöra eventuella nya framtida behov eller lösningar, 
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regleras hanteringen i detaljplanen genom områden som avsätts för dagvattenhantering och 
bestämmelser som reglerar vart dagvatten ska ledas inom de olika områdena. 

Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som kvartersmark E3 – 
dagvattendamm. För återvinningscentralen föreslås en bestämmelse som reglerar 
dagvattendammens volym men inte dess placering, eftersom den nu ligger i det område där ÅVC 
ska kunna utöka sitt verksamhetsområde och markytan kan behöva disponeras om. 

För fjärrvärmeverket har utredningsområdet i dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) delats upp i 
två avrinningsområden utifrån respektive områdes förutsättningar att avleda och hantera 
dagvatten. 

 

Planerad markanvändning med avrinningsområden enligt dagvattenutredning 

Dagvatten från båda avrinningsområdena föreslås ledas mot befintlig lågpunkt vid Energivägen i 
nordväst, via biofilter, se illustration föreslagna lösningar nedan. 
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Föreslagna dagvattenlösningar för fjärrvärmeverket efter utbyggnad 

Till avrinningsområde 1 räknas den östra delen av området vilken innefattar befintlig anläggnings 
äldsta delar. Denna del av utredningsområdet avvattnas idag antingen till befintligt 
dagvattensystem under mark, vilket avleds via utgående dagvattenledning norr om Energivägen, 
eller till vägdiket utmed södra sidan av vägen. Här förslås ett biofilter om 130 m2. 

Biofiltret föreslås placeras i anslutning till södra sidan av Energivägen. Befintlig utgående 
dagvattenledning läggas om utmed vägen så att dess utlopp leds till biofiltret ovan filtermaterial. 
För att förhindra erosion i biofiltret behöver utloppet ha någon form av spridare som fördelar 
dagvattnet över växtbädden, alternativt erosionsskydd. Med denna lösning kan 
föroreningsbelastningen från idag obehandlat dagvatten minskas. 

Avrinningsområde 2 består av utredningsområdets västra del som avvattnas till befintlig bäck. 
Den nya utbyggnaden kommer till största del placeras inom detta område. Som 
dagvattenhantering föreslås ett 150 m2 stort biofilter anpassat för att både fördröja och rena 
dagvatten från kvartersmark.  

För att samla upp och avleda dagvatten till biofiltret kan gårdsplanen förses med 
dagvattenbrunnar och dagvatten avledas via ledning med utlopp i biofilteranläggningen, eller så 
projekteras planens marknivåer så att dagvatten avrinner ytledes direkt till anläggningen.  
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För att minska risken för igensättning av biofiltret bör det förses med någon form av 
försedimentation. Dagvattnet ska sedan tillföras biofiltret ovan fillermaterialet och utloppet 
kontureras med hänsyn till att förhindra erosion. 

Lågpunkten väster om utredningsområdet fungerar i dagsläget som en yta som bidrar med 
flödesutjämning innan dagvatten leds vidare nedströms. Det är önskvärt att även fortsättningsvis 
dra nytta av denna yta för utjämning av dagvattenflöden. Även markerna norr om Energivägen 
bidrar i dagsläget med flödesutjämning och skulle om möjligt kunna utvecklas för att uppnå 
ytterligare tröghet i dagvattenhanteringen för hela detaljplaneområdet. Utredning kring den 
framtida funktionen och utformningen av dessa ytor kan ingå som del i kommande planarbete. 

Sammanfattningsvis konstateras i utredningen: 

Föreslagna dagvattenlösningar bedöms inte medföra att MKN för berörda recipienter påverkas 
negativt.  

Inom avrinningsområde 1 förväntas endast marginella förändringar avseende markanvändningen. 
Det är inom avrinningsområde 2 som i princip all exploatering förväntas ske. Om föreslagna 
dagvattenanläggningar anläggs så bedöms samtliga ämnen med undantag för TBT hamna under 
Kungälvs kommuns riktvärden. Möjligen överskattas bidragen av TBT i detta specifika fall då 
beräknade mängder utgår från schabloner innefattande olika typer av industri.  

Föreslagen dagvattenlösning kan med fördel kompletteras med ytterligare steg där dagvatten leds 
över vegeterad yta. På så vis tillåts upptag av näringsämnen och ytterligare fastläggning av 
föroreningar.  

Om andra dagvattenlösningar än de föreslagna anläggs inom utredningsområdet så är det 
nödvändigt att se över att dessa har motsvarande reningseffekt som de föreslagna lösningarna, 
för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.  

De föreslagna dagvattenlösningarna bedöms inte medföra ökat utflöde från utredningsområdet 
jämfört med nuvarande förhållanden upp till 10-årsregn. För att bibehålla goda förutsättningar till 
flödesutjämning inom utredningsområdet så bör befintlig lågpunkt väster om utredningsområdet 
bibehållas. Även markerna norr om Energivägen skulle om möjligt kunna utformas för att uppnå 
ytterligare utjämning av dagvatten. Utredning kring den framtida funktionen och utformningen 
av dessa ytor bör ingå som del i kommande planarbete.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. 
Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en 
plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag 
(2004:606). 

Befintlig och planerad verksamhet inom planområdet är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 
miljöbalken. 

Då planen har bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram för detaljplaneförslaget inför granskningsskedet. 
Se vidare i avsnitt Undersökning av betydande miljöpåverkan. 
 

Sociala konsekvenser 
Jämställdhet 
Trygga miljöer skapar förutsättning för ett jämställt användande av kommunens resurser. Detta 
kräver omsorgsfull utformning av den yttre miljön och handlar i det här fallet om att skapa 
överblickbara och belysta ytor samt trygg och belyst gång- och cykelbana längs Energivägen.  

Barnperspektiv 
Verksamheten i området riktar sig inte till barn. Barn bedöms främst påverkas om trafiken ökar 
längs skolvägar och andra gc-förbindelser. Planen ska också möjliggöra en eventuell framtida 
utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen, vilket skulle öka möjligheterna att röra sig 
till fots och med cykel i kommunen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan 
för Tippen 1 m.fl., Kungälvs kommun, som upprättas av Samhällsbyggnad.  

Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande. 

Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Planen förväntas antas under första kvartalet 2022. Därefter ska bygglov sökas och 
fjärrvärmeanläggningen byggas ut. Den nya pannan planeras vara i drift i slutet av 2023. 

Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på mellan fem och 
femton år.  

Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen vunnit laga 
kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.  

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med 
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän platsmark som 
ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före 
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.  

Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel. 

Tillgänglighet under produktionstiden 
Byggnadsverksamheten för fjärrvärmeverket ska organiseras så att verksamheten på 
återvinningscentralens område kan fortgå utan avbrott. 
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Ansvar för anläggningar 
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den naturmark som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats. 

Kvartersmark 
Fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken. 
Gata inom kvartersmark utgörs av gemensamhetsanläggning med Kungälvs kommun 
(Renhållningsenheten) och Kungälv Energi.  

Tekniska anläggningar 
Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar, 
tex parkeringsplatser och dagvattenanläggningar. 

Avtal och överenskommelser 
Kommunen (i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) avser träffa avtal som reglerar 
detaljplanens genomförande och eventuella markförvärv och andra frågor med Kungälv Energi (i 
egenskap av markägare och verksamhetsutövare) samt Renova, arrendator av 
sorteringsanläggning/omlastningsstation (i egenskap av verksamhetsutövare). 

Plankostnadsavtal har träffats i samband med planarbetet och planavgift tas därför inte ut vid 
bygglov.  

För planens genomförande krävs överenskommelser om fastighetsbildning. Innan 
kommunfullmäktige antar detaljplanen ska genomförandeavtal träffas med Kungälvs Energi.  

Markförvärv 
Kungälvs kommun äger idag all mark inom planområdet, med undantag av fastigheten Tippen 1, 
där befintligt fjärrvärmeverk är placerat och som ägs av Kungälv Energi. Fastighetsindelningen 
avses regleras enligt värmeverkets nya utbredning och hela det nya området förvärvas av Kungälv 
Energi.  Värmeverkets nya utbredning avses regleras från Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29 
till Tippen 1. Separat överenskommelse träffas för detta mellan Kungälvs kommun och Kungälvs 
Energi. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Ansökan om bygglov/marklov 
Bygglov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  

Ansökan om lantmäteriförrättning  
Ansökan om fastighetsbildning görs hos statliga Lantmäteriet i Göteborg.  

Dispenser och tillstånd  
Miljötillstånd och tillstånd för vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen. 
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Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 
Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs 
kommun. 

Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar 
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för 
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en 
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägare 
Fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen tillhörande 
fastighetsförteckningen. Kungälvs Kommun är markägare av hela planområdet, med undantag av 
fastigheten Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi. 

Erforderlig fastighetsbildning 
Kungälv Energi äger fastigheten Tippen 1 där befintligt fjärrvärmeverk är placerat. Fastigheten 
omfattar det område som i gällande detaljplan 1781, laga kraft 1995-07-19, är reglerat med 
användningen E1 – värmeverk. Utbyggnaden av värmeverket föreslås ske delvis på del av det 
område som är reglerat som allmän platsmark – NATUR samt på område som idag saknar 
detaljplan. Detta område, dvs del av Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29, avses planläggas som 
kvartersmark (teknisk anläggning) och fastighetsregleras till Tippen 1. 

 

Gemensamhetsanläggningar 
Den del av Energivägen som ingår i detaljplanen är markerad med g1 och ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Kungälvs kommun (renhållning) och Kungälvs 
Energi. 

Ledningsrätt 
Det finns en ledningsrätt som belastar Munkegärde 1:1, till förmån för Kungälv Energi. 
Ledningsrätten påverkas inte av planens genomförande. 
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Servitut 
Tippen 1 har officialservitut för väg på Munkegärde 1:1. Det finns även avtalsservitut för 
fjärrvärmeledningar till förmån för Tippen 1. 

Markavvattningsföretag  
Öster om området, utanför föreslagen plangräns, finns ett markavvattningsföretag. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplaneekonomi 
Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom 
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står 
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning inte 
tas ut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av 
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen. 

Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive 
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad. 

Framtida driftkostnader 
Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig 
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.  

Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator 
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark. 

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har 
kommunalt vatten men enskilda avloppsanläggningar. 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Dagvatten, 
och i tillhörande dagvattenutredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig 
lösning. 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten 
och spillvatten, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig 
lösning. 
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Släckvatten 
Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar och 
risker, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig lösning. 

Gator och allmän plats 
Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning 
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara 
kvartersmark, nu ingående i E3 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för 
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan. 

Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är 
huvudman. 

Parkering 
Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet. 

Avfall 
Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten.  

Marksanering  
Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas. 

El-, bredband och teleförsörjning 
Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom 
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER 
 Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun 
 Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP  

 

Kungälvs kommun 2021-05-31 

För Samhälle och utveckling 

 

 

Johan Hellborg   Henrik Johansson 
Planarkitekt       Enhetschef Plan 
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Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammberget 
(Dnr KS2020/0823-12) 

Sammanfattning 

Planprogrammet för Dammbergen syftar till att tydligt visa var och hur man kan 
exploatera området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- 
och friluftsvärden. Projektet kommer att bidra till enklare detaljplanearbeten genom 
att ta upp frågor som påverkar ett större område än de enskilda detaljplanerna 
kommer att göra. 

Programområdet för Dammberget innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och 
fornlämningar vilket gör området komplext och känsligt för exploatering. 
Sammanlagt gör detta att det finns risk att området inte kan exploateras i den grad 
som planbeskeden föreslår och antalet bostäder minskar. Därför föreslås 
programområdet utökas för att uppnå önskat antal bostäder. 

Juridisk bedömning  

Planläggningen hanteras enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Miljöbalkens 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 
miljön. 
 

Bakgrund 

Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2019-
04-17 §103/2019 och 2020-05-13 §152/2020. Ansökningarna innefattar ca 270 
bostäder, förskola och LSS-boende. 

 

Verksamhetens bedömning 

Verksamheten bedömer att planprogrammet behöver utökas för att kunna uppnå 
syftet med planprogrammet. Ullstorp är även förberett med vägar och underjordiska 
ledningar för att fortsätta norrut på jordbruksmarken. Detta stämmer även överens 
med gällande översiktsplan 2010. 
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Exploatörerna är involverade i att utöka programområdet. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
eller kommunstyrelsens resultatmål 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. 
I planprogrammet ska det planeras för LSS-boende. 
 
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.  
Området ligger i direkt anslutning till redan utbyggd infrastruktur.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

I målet Hållbara städer och samhällen förordas bl.a. tillgång till hållbara 
transportsystem, närhet till grönområden och stärka kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden. Området bidrar till att 
fysiskt sammanhålla de olika bostadsområdena i norra Kungälv. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Enligt gällande översiktsplan anges markanvändningen för området som Bostäder 
2050. Det är dock jordbruksmark som senare har pekats ut för att spara för 
matförsörjning. 
 
Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. 
att dagvatten i första hand ska fördröjas på respektive fastighet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Utbudet av bostäder kommer att öka. 
 
Jordbruksmarken kommer att minska med samma yta. 

Ekonomisk bedömning 

Plankostnadsavtal har upprättats. Kostnaderna för detaljplanen bekostas av 
exploatörerna och kommunen.  

Förslag till beslut 

Utökning av planprogrammets område godkänns. 

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef Samhälle och 

utveckling 
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Expedieras till:   Henrik Johansson 

Kungälvs Energi AB 

Renhållningsenheten 

 

För kännedom till: Anna Hedlin 

Gunilla Karlsson Gremner 
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Kungälvs	kommun.	Naturcentrum	AB.	Stenungsund.	 	
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Sammanfattning 
Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	Bokab	genomfört	en	naturvärdesinvente-
ring	av	Dammbergen	vid	Ullstorp,	Kungälvs	kommun.		
	
Naturvärdesinventeringen	har	genomförts	enligt	Svensk	Standard	SS	19	90	
00	med	detaljeringsgrad	medel	och	med	tillägget	naturvärdesklass	4.	
	
Inventeringsområdet	omfattar	cirka	93	ha	och	är	beläget	strax	norr	om	Kung-
älvs	tätort,	öster	om	väg	E6.	
	
Vid	inventeringen	identifierades	25	naturvärdesobjekt.	Totalt	omfattar	objekt	
med	naturvärde	ca	87	%	av	inventeringsområdet.	Bland	de	identifierade	natur-
värdesobjekt	finns	bl.a.	tre	lövskogsmiljöer	med	högt	naturvärde,	naturvärdes-
klass	2,	ett	antal	brynmiljöer	med	påtagligt	eller	visst	naturvärde,	stora	sam-
manhängande	blandskogsområden	med	visst	naturvärde,	naturvärdesklass	4	
och	flera	sötvattensmiljöer	med	påtagligt	naturvärde,	naturvärdesklass	3.	
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Uppdrag 

Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	Bokab	genomfört	en	naturvärdesinvente-
ring	av	Dammbergen	vid	Ullstorp,	Kungälvs	kommun.	Inventeringen	ska	kunna	
utgöra	underlag	för	utformning	av	förslag	till	detaljplan.	Inventeringen	har	ge-
nomförts	 enligt	 Svensk	 Standard	 för	 naturvärdesinventering	 (SS199000:	
2014).	
	
Inventeringsområdet	är	beläget	norr	om	Kungälvs	tätort,	öster	om	väg	E6,	av-
gränsat	inventeringsområde	framgår	av	karta	1.	
	

Karta 1. Inventeringsområdets utbredning.  
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Metodik 
Inventeringen	har	utförts	enligt	Svensk	Standard	(SS	19	90	00:	2014).	Det	in-
nebär	identifiering	av	geografiska	områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald,	samt	bedömning	av	denna	betydelse.	Med	biologisk	mångfald	avses;	
”mångfald	inom	arter,	mellan	arter	och	av	ekosystem.”	

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 
Områden	av	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	ska	avgränsas	och	beskri-
vas	som	naturvärdesobjekt	eller	landskapsobjekt.	Naturvärdeobjekten	ska	na-
turvärdesbedömas	och	utgöras	av	en	dominerande	naturtyp.	Landskapsobjek-
ten	kan	bestå	av	flera	olika	naturtyper	och	behöver	inte	naturvärdesbedömas.	
	
Naturvärdesobjektens	betydelse	för	biologisk	mångfald	bedöms	enligt	en	skala	
i	tre	eller	fyra	naturvärdesklasser	enligt	figur	2.	Vid	bedömningen	görs	en	sam-
manvägning	av	områdenas	artvärde	och	biotopvärde.		
	
Naturvärdesklass	1–3	är	obligatoriska	och	naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg.	Vid	
denna	inventering	har	naturvärdesklass	4	ingått.	
	
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald  
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Figur 1. Naturvärdesklasser. 

Förarbete 
För	att	identifiera	potentiella	naturvärdesobjekt	flygbildtolkades	hela	invente-
ringsområdet	med	hjälp	av	ortofoto.	Relevant	information	om	biologiska	beva-
randevärden	och	naturvårdsintressen	eftersöktes	dessutom	från	följande	käl-
lor:	
	

• Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland	
• Naturvårdsverkets	Skyddad	natur		
• Skogsstyrelsens	Skogens	pärlor		
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• Jordbruksverkets	databas	TUVA	
• ArtDatabanken.	Uttag	 av	 rödlistade,	 fridlysta,	N2000	och	 skyddsklas-

sade	arter	perioden	-1980-01-01	till	2020-05-01.	

Fältinventering 
Fältinventering	genomfördes	genom	att	hela	inventeringsområdet	genomströ-
vades.	Utifrån	beprövad	kunskap	och	erfarenhet	eftersöktes	biotopkvaliteter	
och	arter	av	betydelse	för	biologisk	mångfald.		
	
Inventeringsområdet	har	inventerats	vid	följande	tillfällen:	10	juni,	30	juni,	19	
augusti,	8	september,	28	september	och	29	september	2020.	

Detaljeringsgrad 
Naturvärdesinventering	enligt	Svensk	Standard	SS	19	90	00	kan	utföras	med	
olika	detaljeringsgrad.	Inventeringen	genomfördes	i	detta	fall	med	detaljerings-
grad	medel.	Det	innebär	att	redovisningen	omfattar	naturvärdesobjekt	med	en	
yta	av	0,1	ha	eller	mer	samt	linjeformade	objekt	med	en	minsta	längd	av	50	m	
och	0,5	m	bredd.	
	

Tillägg 
Naturvärdesinventering	enligt	Svensk	Standard	SS	19	90	00	kan	utföras	med	
olika	tillägg.	Vid	denna	inventering	har	nedanstående	tillägg	ingått:	
	
4.5.2	Tillägget	naturvärdesklass	4,	vilket	innebär	att	även	naturvärdesobjekt	
med	naturvärdesklass	4	–	visst	naturvärde	–	identifieras	och	avgränsas	
	

Naturvårdsarter 
Med	naturvårdsart	avses	art	som	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde	eller	
som	 i	 sig	 själv	 är	 av	 särskild	 betydelse	 för	 biologisk	mångfald.	 Bland	 natur-
vårdsarterna	har	rödlistade	arter	och	skyddade	arter	särskild	betydelse.	Natur-
vårdsarter	kan,	men	behöver	inte,	tillhöra	en	eller	flera	olika	kategorier	enligt	
nedan.		
	
Med	rödlistad	art	menas	art	som	enligt	den	internationella	naturvårdsunion-
ens	(IUCN)	kriterier	inte	bedöms	ha	långsiktigt	livskraftig	population	i	Sverige	
utan	löper	risk	att	försvinna	från	landet.	Rödlistade	arter	delas	in	i	olika	hotka-
tegorier.	NT=	Nära	hotad,	VU	=	sårbar,	EN	=	starkt	hotad,	CR	=	Akut	hotad	och	
RE	 =	 nationellt	 utdöd.	 Rödlistade	 arter	markeras	 i	 rapporten	med	någon	 av	
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ovanstående	hotkategorier	efter	artnamnet.	Kategorierna	VU,	EN	och	CR	räknas	
som	hotade	(ArtDatabanken,	2020).	
	
Skyddade	arter	markeras	i	rapporten	med	§	efter	artnamnet.	Med	skyddad	art	
eller	fridlyst	avses	art	som	omfattas	av	förbud	enligt	4–9	§§	artskyddsförord-
ningen.	När	det	gäller	 fåglar,	som	samtliga	är	skyddade,	är	praxis	att	särskilt	
beakta	rödlistade	arter	och	arter	som	redovisas	i	bilaga	1	i	EU:s	fågeldirektiv.	
Stöd	för	en	sådan	praxis	finns	i	Naturvårdsverkets	handbok	(Naturvårdsverket	
2009)	där	följande	står	att	läsa:	”Även	om	alla	fågelarter	omfattas	av	skydd	en-
ligt	 förordningen	bör	arter	markerade	med	B	 i	bilaga	1	 till	 artskyddsförord-
ningen,	rödlistade	arter	samt	sådana	arter	som	uppvisar	en	negativ	trend	prio-
riteras	 i	 skyddsarbetet.”	 I	handboken	 listas	ett	antal	 fågelarter	vars	populat-
ioner	minskat	med	50	%	eller	mer	under	perioden	1975–2005	enligt	Svensk	
häckfågeltaxering.	Dessa	uppgifter	är	emellertid	föråldrade	och	har	därför	inte	
beaktats	i	denna	rapport	såvida	inte	arterna	är	rödlistade	eller	redovisas	i	bi-
laga	1	i	EU:s	fågeldirektiv.	
	
Skogsstyrelsen	har	tagit	fram	en	förteckning	över	arter	som	genom	sin	närvaro	
indikerar	att	ett	område	har	högt	naturvärde	i	skog	–	signalarter	i	skog.		Art	
som	tillhör	denna	kategori	markeras	med	S	efter	artnamnet.	Arter	som	enligt	
Skogsstyrelsens	förteckningar	har	lågt	signalvärde	i	den	aktuella	regionen	har	
inte	beaktats	vid	naturvärdesbedömningen	(Nitare	2000;	Nitare	2019).	
	
För	varje	Natura	2000-naturtyp	finns	en	lista	på	typiska	arter.	Dessa	används	
för	att	bedöma	ett	områdes	bevarandestatus.	Typiska	arter	markeras	med	T	ef-
ter	artnamnet.	En	typisk	art	anses	i	första	hand	vara	relevant	för	vissa	naturty-
per,	men	i	praktiken	kan	många	typiska	arter	även	fungera	som	naturvårdsar-
ter	även	i	andra	naturtyper.	
	
Arter	som	bedöms	uppfylla	definitionen	för	naturvårdsart	men	som	inte	tillhör	
någon	av	ovanstående	kategorier	markers	med	NV	efter	artnamnet.	Sådana	ar-
ter	kan	vara	mindre	allmänna	arter	eller	arter	som	kan	betraktas	som	indika-
torarter	men	som	inte	finns	redovisade	på	officiella	listor.	

Övrigt om arter 
Inventering	av	arter	syftar	till	att	med	rimlig	säkerhet	utgöra	underlag	för	na-
turvärdesbedömning	samt	avgränsning	av	naturvärdesobjekt	och	 landskaps-
objekt.	Det	innebär	att	det	kan	finnas	fler	naturvårdsarter,	rödlistade	arter	och	
skyddade	arter	utöver	de	som	påträffats	och	redovisats.	För	att	med	större	sä-
kerhet	konstatera	eller	utesluta	om	vissa	arter	finns	eller	inte	finns	i	ett	område	
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krävs	normalt	upprepade,	specialiserade,	artinriktade	och	fördjupade	invente-
ringar.	
	
De	under	inventeringen	påträffade	naturvårdsarterna	kommer	att	registreras	
på	Artportalen.	

Nomenklatur – namnpresentation 
Samtliga	arter	anges	med	vedertagna	svenska	namn.	För	naturvårdsarter	pre-
senteras	det	vetenskapliga	namnet	första	gången	de	omnämns	i	text	eller	i	ta-
bell.	Namnen,	såväl	de	svenska	som	de	vetenskapliga,	följer	dyntaxa.	I	bildtex-
terna	anges	båda	svenska	och	vetenskapliga	namn.	
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Resultat 
Inventeringsområdet 

Läge 

Inventeringsområdet	är	beläget	norr	om	Kungälvs	tätort,	i	ett	område	där	bo-
städer,	 industri	och	jord-	och	skogsbruk	möts.	Flera	bostadsområden	ligger	 i	
direkt	anslutning	till	 inventeringsområdet,	 i	både	väster	och	öster.	Söder	om	
inventeringsområdet	finns	industrier	och	norr	om	finns	jordbruksmark.	Längre	
söderut	 finns	 Kungälvs	 mer	 centrala	 och	 tätbebyggda	 delar	 i	 närheten	 av	
Nordre	älv.	

Beskrivning 

Inventeringsområdet	är	ungefär	93	ha	stort.	Större	delen	är	skogsmark,	men	
det	 förekommer	 några	 mindre	 delar	 med	 gräsmark,	 igenväxningsmark	 och	
halvöppna	hällmarker.	 I	hela	den	skogsklädda	delen	av	 inventeringsområdet	
finns	en	tydlig	historik	av	att	markerna	varit	öppna	eller	öppnare,	både	sten-
murar	och	enar	vittnar	om	det.	Nästan	all	mark	i	inventeringsområdet	är	kupe-
rad,	med	ett	stort	antal	små	bergsryggar	och	hällar	med	berg	i	dagen.	Över	hela	
inventeringsområdet	 finns	 tydliga	 tecken	 på	 att	 ytan	 nyttjas	 för	 rekreation,	
motion	och	friluftsliv.	Markerade	och	spontana	stigar	bildar	ett	nätverk	över	
ytan	och	på	ett	par	platser	finns	bänkar	med	eldstad.	
	
I	den	södra	halvan	av	området	dominerar	blandskog	med	stor	andel	 tall	och	
björk.	Åldern	på	träden	varierar	och	det	finns	fläckvis	ett	tydligt	inslag	av	död	
ved.	Skogen	är	första	generationens	skog	i	en	igenväxningsprocess	från	att	tidi-
gare	ha	varit	mer	öppen.		
	
I	 södra	delen	 finns	också	ett	 antal	planterade	granbestånd	med	 lägre	natur-
värde.	
	
Den	norra	halvan	av	området	är	en	större	sammanhängande	blandskog	med	ek,	
bok	och	hassel.	En	mosaik	av	hedekskog,	äldre	senvuxna	ekar	i	rasbranter	och	
på	 hällmarker,	 bestånd	 av	 nästan	 ren	 bokskog,	 lundar	 med	 ek	 och	 hassel,	
hällmarker	med	ek,	bok	och	tall	och	mindre	partier	med	sumpig	lövskog	skapar	
en	mycket	värdefull	helhet	här.			
	
I	alla	väderstreck,	utmed	nästan	hela	inventeringsområdets	begränsningslinje	
finns	brynmiljöer	mot	öppen	mark.	På	flera	platser	är	brynen	lövdominerade	
med	 en	 stor	 förekomst	 av	 bärande	 och	 blommande	 träd	 och	 buskar.	 I	 de	
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solbelysta	brynmiljöerna	blir	sådana	resurser	av	nektar,	pollen,	bär	och	nötter	
ofta	extra	rika	och	mycket	värdefulla	för	en	lång	rad	organismer,	så	som	insek-
ter	och	fåglar.	Flera	av	brynen	är	blockrika	miljöer,	 ibland	rasbranter,	 i	vilka	
soliga	lägen	mot	söder,	väster	och	öster	uppstår.	Här	finns	möjliga	livsmiljöer	
kräldjursarter.	
	
I	nordväst	finns	ett	område	med	lövsumpskog,	framförallt	björk.	Här	är	mäng-
den	död	ved	riklig.	Både	liggande	och	stående	döda	träd	skapar	förutsättningar	
för	en	lång	rad	arter	knutna	till	död	ved.		
	
Flera	småvatten	finns	i	inventeringsområdet,	både	ett	större	fattigkärr	med	öp-
pen	vattenspegel	och	ett	antal	mindre	dammar	 (5-10	m	bredd).	Dessa	utgör	
värdefulla	livsmiljöer	för	bl.a.	groddjur.	
	
Områden	som	saknar	naturvärde	i	inventeringsområdet	utgörs	främst	av	ung	
till	 medelålders	 skog	 (främst	 planterad	 gran)	 och	 igenväxningsmarker	 med	
lövsly	eller	näringsgynnad	flora.	Dessa	områden	saknar	eller	har	liten	betydelse	
för	biologisk	mångfald	och	bidrar	 i	sitt	nuvarande	tillstånd	 inte	till	mångfald	
inom	arter,	mellan	arter	eller	ekosystem.	

Resultat av förarbete 

Naturinventeringar 

En	inventering	av	ädellövskog	i	Kungälvs	kommun	utfördes	1990,	i	den	finns	
ett	stort	lövskogsobjekt	beskrivet	i	norra	delen	av	inventeringsområdet1.		
	
Hela	inventeringsområdet	och	dess	närområde	är	utpekade	som	värdetrakt	för	
skyddsvärda	träd.2	
	
Kungälvs	kommun	har	tagit	fram	en	naturvårds-	och	friluftsplan	där	all	mark	i	
kommunen	har	bedömts	utifrån	dess	skyddsbehov.	Hela	inventeringsområdet	
har	bedömts	vara	hänsynsnivå	2,	samt	ett	mindre	delområde	i	nordväst	som	
bedömts	vara	hänsynsnivå	1.3	
	
En	fördjupad	friluftsplan	har	också	tagits	fram	av	Kungälvs	kommun,	med	ut-
gångspunkt	 i	 Naturvårds-	 och	 friluftsplanen.	 Här	 har	 tätortsnära	 naturmark	

	
	
1 Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen 
Västra Götaland. 
2 Informationskartan, Länsstyrelsen i Västra Götaland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 
3 Naturvårds- och friluftsplan för Kungälvs kommun. Kungälv 2005. 
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bedömts	 och	 klassats	 utifrån	potential	 som	närrekreationsområde	 för	 kung-
älvsborna.	I	den	pekas	hela	området	ut	som	intressant	för	sin	storlek	och	intres-
santa	natur.4	

Naturvårdsarter 

På	artportalen.se5	finns	fynd	registrerade	av	ett	antal	rödlistade	arter	i	inven-
teringsområdet.	Ett	fynd	av	korallticka,	NT,	är	gjort	i	direkt	anslutning	till	de	två	
särskilt	skyddsvärda	ekar6	som	växer	i	naturvärdesobjekt	14,	fyndet	är	från	år	
2007.	Ett	fynd	av	igelkott,	NT,	från	år	2019	finns	från	bebyggelsen	strax	norr	
om	naturvärdesobjekt	1.	Sex	olika	rödlistade	fågelarter	har	rapporterats	in	un-
der	häckningstid	i	naturvärdesobjekt	1	eller	2	(noggrannheten	i	koordinatupp-
gifterna	är	låg).	Det	gäller	mindre	hackspett	NT,	stare	VU,	kråka	NT,	björktrast	
NT,	grönsångare	NT	och	svartvit	flugsnappare	NT.	

Resultat av fältinventering 

Naturvärdesobjekt 

Vid	inventeringen	identifierades	25	naturvärdesobjekt	(Karta	2.).	Totalt	omfat-
tar	objekt	med	naturvärde	cirka	81	hektar	av	inventeringsområdet	(cirka	87	%	
av	ytan).	Identifierade	naturvärdesobjekt	utgörs	av:	
	

• Högt	naturvärde	–	naturvärdesklass	2.	Tre	naturvärdesobjekt,	samt-
liga	 lövskogsbiotoper	 i	 norra	delen	 av	 inventeringsområdet.	 Ett	 stort	
objekt	med	karaktär	av	hedekskog,	en	bokskog	och	en	ädellövskog	med	
hassel.	

• Påtagligt	naturvärde	–	naturvärdesklass	3.	Åtta	naturvärdesobjekt,	
utgörs	av	fem	olika	brynmiljöer,		en	damm,	ett	fattigkärr,	en	lövsump-
skog	och	en	liten	hällmark.	

• Visst	 naturvärde	 –	 naturvärdesklass	 4.	 13	 naturvärdesobjekt,	 här	
finns	 flera	 brynmiljöer,	 en	 igenväxningsmark,	 stora	 områden	 med	
blandskog	dominerad	av	tall	och	björk,	grov	granskog,	mindre	fuktstråk	
och	en	öppen	gräsyta	med	en	fristående	ek.	
	

Katalog	med	beskrivning	och	foto	av	samtliga	identifierade	naturvärdesobjekt	
finns	på	sidan	15–42.	

	
	
4 Sjöstedt, O. m.fl. 2008. Närströvområden i Kungälv och Ytterby, inventering och åtgärdsplan. Kung-
älvs kommun. 
5 www.artportalen.se, perioden 1980-2020. 
6 www.tradportalen.se 
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Karta 2. De identifierade naturvärdesobjekten. 

Naturvårdsarter 

Vid	inventeringen	har	ett	antal	naturvårdsarter	påträffats,	från	flera	olika	org-
anismgrupper.	Ett	stort	antal	av	fynden	rör	arten	grönsångare,	en	rödlistad	få-
gel	(NT)	som	ofta	häckar	i	löv	och	lövblandskogar,	en	naturtyp	det	finns	gott	om	
i	inventeringsområdet.	Totalt	gjordes	23	fynd	av	arten,	samtliga	gäller	sjung-
ande	fåglar	under	häckningssäsong	(besök	i	området	10	juni).	En	annan	fågelart	
som	hördes	vid	samma	besök	var	gök,	en	art	som	omfattas	av	Fågeldirektivet.	
	
Vid	 flera	av	besöken	har	vanlig	padda	§	och	obestämda	exemplar	av	arterna	
vanlig	 groda/åkergroda	 §	 observerats,	 det	 finns	 flera	 lämpliga	 lekvatten	 för	
groddjur	i	området.	De	fridlysta	kärlväxterna	lopplummer	och	revlummer	bil-
dar	större	bestånd	på	några	platser	i	blandskogen	i	södra	delen	av	inventerings-
området.	Alm	CR	påträffades	längst	 i	söder	i	kanten	av	igenväxningsområdet	
där.		
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Flera	signalarter	för	skogliga	miljöer	påträffades	i	anslutning	till	de	äldre	träden	
i	norra	delen	av	inventeringsområdet,	så	som	trädporella,	fällmossa,	glansfläck	
och	stora	mängder	klippfrullania.	De	arterna	visar	på	viss	ålder	och	kontinuitet	
i	beståndet.	 I	miljöer	med	hassel	var	signalarten	krusig	ulota	vanlig,	den	har	
dock	ett	lågt	signalvärde	på	västkusten.	Arten	blåmossa,	även	kallad	falsk	vit-
mossa,	är	en	signalart	med	lågt	signalvärde,	men	då	de	bildar	stora	kuddar	in-
dikerar	de	en	viss	ålder	 i	beståndet.	 I	blandskogen	 i	 södra	delen	av	 invente-
ringsområdet	fanns	kuddar	av	blåmossa	på	30–40	cm.	Även	signalarterna	stor	
revmossa,	västlig	hakmossa,	långfliksmossa	och	vågig	sidenmossa	påträffades	i	
många	av	naturvärdesobjekten.	De	arterna	har	samtliga	ett	lågt	signalvärde	på	
västkusten7.	
	  

	
	
7 Nitare, J. 2000/2019 Signalarter/Skyddsvärd skog. Båda på Skogsstyrelsens förlag. 



26 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401 2020-12-16 

	
	

15	

Tabell 1. Påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet vid fältinvente-
ringen. 

Organ-
ismgrupp 

Svenskt 
namn 

Vetenskap-
ligt namn Kategori Kommentar 

Fåglar Grönsång-
are 

 NT Totalt 23 sjung-
ande hanar. 

Fåglar Gök  Fågeldirektivet  

Groddjur Vanlig 
padda Bufo bufo §  

Groddjur Obestämd 
groda Rana sp. § 

Antingen vanlig 
groda eller åker-
groda. 

Kärlväxter Lopplum-
mer 

 §  

Kärlväxter Revlummer  §  
Kärlväxter Alm  CR  

Kärlväxter Liljekonvalj  Typisk art för he-
dekskog. 

Stora förekomster i 
hedekskog. 

Lavar Glansfläck  S  
Mossor Trädporella  S  
Mossor Fällmossa  S  

Mossor Klipp-
frullania  S  

Mossor Stor rev-
mossa 

Bazzania 
trilobata S  

Mossor Krusig ulota Ulota 
crispa S  

Mossor Västlig hak-
mossa 

 S  

Mossor Långfliks-
mossa  S  

Mossor Blåmossa  S Stora kuddar. 

Mossor Vågig si-
denmossa  (S) Lågt signalvärde i 

regionen. 

Värdeelement 

Naturvärdesinventeringen	 har	 gjort	 utan	 tillägget	 4.5.4	 Värdeelement,	 men			
några	särskilt	värdefulla	värdeelement	som	har	påträffats	redovisas	på	karta	3.	
Det	är	några	dammar	som	varit	så	små	att	de	inte	beskrivs	som	egna	naturvär-
desobjekt,	och	några	grova	träd.	
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Karta 3.  Särskilt intressanta värdeelement som noterats, även om de ej särskilt 
eftersökts. Det kan förekomma fler värdeelement av liknande karaktär som ej be-
skrivs här. 

Behovsbedömning – fortsatt arbete 
För	att	 få	ett	komplett	underlag	 i	en	detaljplaneprocess	rekommenderas	 föl-
jande	fördjupade	inventeringar	och	utredningar:	
	
•		Fågelinventering,	som	bör	genomföras	under	perioden	mars–juni.		
•		Groddjursinventering,	som	bör	genomföras	under	perioden	april–juni.	
•		Skötselplan	för	naturmark,	för	att	ta	tillvara	och	utveckla	mervärden	för	bi-
ologisk	 mångfald	 och	 rekreation	 inom	 detaljplaneområdet	 samt	 förstärka	
sambanden	med	omgivningen.	En	sådan	plan	bör	tas	fram	parallellt	med	pla-
nering	av	bebyggelsen.	
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Redovisning av naturvärdesobjekt 

 

Objekt ID: 1 Lövsumpskog 
Areal:	8,	89	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövsumpskog	dominerad	av	björk,	självföryngrad	björkskog,	sumpig	
blandskog	

Beskrivning:	Ett	större	lövbestånd	där	många	trädslag	förekommer,	men	björk	
är	dominerande.	Även	asp,	hassel,	rönn	och	gran	är	lokalt	vanliga.	Beståndet	är	
självföryngrat	genom	igenväxande	av	tidigare	öppen,	förmodligen	betad,	mark.	
Det	förekommer	träd	i	många	olika	åldersklasser	och	dimensioner.	En	stor	del	
av	björkarna	är	unga	och	klena,	men	äldre	och	grova	förekommer	liksom	en-
staka	grova	aspar	och	granar.	Död	ved	förekommer	mycket	rikligt	i	många	olika	
dimensioner,	både	som	liggande	och	stående.	Marken	är	till	övervägande	del	
fuktig	till	sumpig.	 I	den	fuktiga	miljön	nybildas	död	ved	snabbt	och	det	 finns	
förutsättningar	för	en	rik	biologisk	mångfald	kopplad	till	sumpiga	lövbestånd.	
Livsmiljön	 lämpar	 sig	 bl.a.	 väl	 för	 arten	mindre	 hackspett.	 Storleken	 av	 det	
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sammanhängande	sumpskogsområdet	bidrar	också	i	sig	till	att	skapa	ett	högt	
biotopvärde.		

Biotopkvalitéer:	Rik	 förekomst	av	stående,	 liggande	klen	och	grov	död	ved,	
flerskiktat	bestånd,	översilad	mark,	rik	förekomst	av	mindre	vattensamlingar.	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT,	trädporella	S,	krusig	ulota	S.	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Flera	uppgifter	om	rödlistade	
fågelarter	 under	 häckningstid	 finns	 registrerade	 i	 objekt	 1	 eller	 2	 (låg	 nog-
grannhet	i	fynduppgifterna)8.		Det	gäller	spelande	mindre	hackspett	NT	vid	möj-
ligt	bohål,	stare	VU,	varnande	björktrast	NT,	spelande	spillkråka	NT,	svartvit	
flugsnappare	NT	samt	grönsångare	NT.	Även	en	uppgift	om	igelkott	NT	finns	
från	bebyggelse	precis	norr	om	objekt	1.		

Del	av	ett	stort	 lövskogsobjekt	som	redovisats	vid	inventering	av	lövskogar	i	
Kungälvs	kommun9.		

Ett	sumpskogsobjekt	utpekat	av	Skogsstyrelsen	ligger	inom	objektet.10	

	 	

	
	
8 www.artportalen.se 
9 Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen 
Västra Götaland. 
10 Skogsstyrelsen, fältinventering 1995. 
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Objekt ID: 2 Hedekskog 
Areal:	30,	48	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	2,	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Hedekskog,	rasbranter	med	ek,	öppna	hällmarker	med	senvuxen	ek,	
mager	ek	och	bokskog.	

Natura	2000-naturtyp:	Hedekskog	(i	delar	av	objektet).	

Beskrivning:	Ett	kuperat	skogsområde	med	blandskog,	främst	ek,	tall	och	bok.	
Många	av	ekarna	 i	området	är	senvuxna,	med	slingriga	grenar	och	stammar,	
vilket	 vittnar	 om	 ålder	 hos	 träden	 och	magra	 förhållandena	 på	 växtplatsen.	
Flera	rasbranter	med	stor	andel	gamla	senvuxna	ekar	sticker	ut	som	extra	vär-
defulla	delar	av	objektet.		I	de	norra	och	nordöstra	delarna	av	objektet	är	boken	
mer	 talrik	än	 i	övriga	delar.	Här	 finns	också	vissa	 färska	spår	av	röjning	och	
avverkning.	Grova	bokar	förekommer	som	enstaka	träd	spridda	över	ytan.	Has-
sel	förekommer	i	ett	stort	område	i	norra	och	nordvästra	delen,	växande	som	
buskskikt	under	ek,	björk	och	bok.	Det	förekommer	flera	hällmarker	med	sen-
vuxna	ekar,	solexponerade	ytor,	ljung	och	enar.	Stenmurar	och	enbuskar	vitt-
nar	om	att	området	tidigare	varit	öppnare	mark.		

Biotopkvalitéer:	 Senvuxna	 ekar,	 rasbranter,	 död	 ved,	 solexponerade	 hällar	
med	ljung,	hålträd,	solexponerat	röse	

Naturvårdsarter:	Fällmossa	S,	guldlockmossa	S,	trädporella	S,	glansfläck	S,	lil-
jekonvalj	(typisk	art	för	hedekskog),	grönsångare	NT	(minst	åtta	sjungande	ha-
nar),	gök	Fågeldirektivet,	skogsvårdslagen.	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Del	av	ett	stort	lövskogsob-
jekt	utpekat	vid	inventering	av	lövskogar	i	Kungälvs	kommun.	
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Objekt ID: 3 Brynmiljö 
Areal:	1,	29	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövbryn		

Beskrivning:	 Ett	 lövskogsbryn	mot	betad	 åkermark.	Träden	 är	 unga	och	 av	
klen	dimension.	Trädslagen	är	klibbal,	asp	och	sälg.	Karaktären	är	främst	igen-
växningsvegetation,	men	en	del	av	karaktären	hos	ett	skogsbryn	finns.	I	områ-
det	 finns	också	en	mindre	gräsyta	utan	beteshävd	vilken	befinner	sig	 i	 stark	
igenväxning.	Brynet	är	delvis	flerskiktat	och	erbjuder	föda	och	skydd	genom	ett	
välutvecklat	buskskikt	med	sälg,	hallon	och	björnbär.	

Biotopkvalitéer:	Död	ved	i	klena	dimensioner,	bärande	och	blommande	träd	
och	buskar.	

Tidigare	uppgifter:	Del	av	ett	stort	lövskogsobjekt	utpekat	vid	inventering	av	
lövskogar	i	Kungälvs	kommun.	
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Objekt ID: 4 Bokskog 
Areal:	3,	09	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	2,	högsta	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Grov	bokskog	

Natura	2000-naturtyp:		

Beskrivning:	En	biotop	helt	dominerad	av	grova	bokar.	Bokarna	är	stora	och	
gamla	och	en	skuggig	vegetationsfattig	miljö	typisk	för	grova	bokskogar	breder	
ut	sig	under	träden.	Död	grov	ved	förekommer	i	viss	utsträckning	på	marken	
och	lagret	av	lövförna	är	tjockt.	Vissa	spår	av	röjning	och	avverkning	förekom-
mer	 och	 biotopen	 saknar	 tydliga	 tecken	 på	 lång	 kontinuitet,	 så	 som	 riktigt	
gamla	träd	eller	död	ved	som	hunnit	långt	i	sin	nedbrytningsprocess.	

Biotopkvalitéer:	Grova	bokar,	grov	död	ved	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Del	av	ett	stort	lövskogsob-
jekt	utpekat	vid	inventering	av	lövskogar	i	Kungälvs	kommun.	
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Objekt ID: 5 Brynmiljö  
Areal:	1,16	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Brynmiljö	och	betesmark	med	naturbeteskaraktär	

Beskrivning:	En	brynmiljö	med	lövträd,	främst	ek,	flera	träd	är	gamla.	Brynet	
är	flerskiktat	med	ett	välutvecklat	buskskikt,	bärande	träd	och	buskar	förekom-
mer.	Betesmarken	i	direkt	anslutning	till	brynet	är	kuperad,	mager	och	trädbä-
rande	med	tydlig	karaktär	av	ett	värdefullt	naturbete,	utanför	inventeringsom-
rådet	övergår	betet	till	en	betad	åkermark	utan	särskilda	naturvärden.	

Biotopkvalitéer:	Bärande	träd	och	buskar,	gamla	träd,	naturbetesmark	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Del	av	ett	stort	lövskogsob-
jekt	utpekat	vid	inventering	av	lövskogar	i	Kungälvs	kommun.	
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Objekt ID: 6 Ädellövskog, hässle 
Areal:	1,38	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	2,	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Lövskog	med	ett	stort	inslag	av	hassel.	

Beskrivning:	En	lundartad	lövskogsmiljö	med	ett	framträdande	inslag	av	has-
sel.	Hassel	förekommer	här	som	ett	sammanhängande	bestånd,	ett	hässle,	med	
talrika	hasselbuskar	med	många	stammar	i	varje,	flera	har	äldre	grova	stam-
mar.	Övriga	lövträd	är	björk,	asp,	bok	och	ek.	Flera	riktigt	grova	aspar	och	en	
grov	bok	förekommer.	

Biotopkvalitéer:	Täta	hasselbuskage,	död	ved	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT.	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Del	av	ett	stort	lövskogsob-
jekt	utpekat	vid	inventering	av	lövskogar	i	Kungälvs	kommun.	
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Objekt ID: 7 Hällmark 
Areal:	0,16	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Hällmark,	lövskogsbryn.	

Beskrivning:	Ett	mindre	objekt	med	stor	andel	öppen	solexponerad	hällmark.	
Här	växer	 ljung	och	bergssyra,	 liksom	enbuskar,	 alla	 arter	 som	hör	 samman	
med	öppna	och	varma	hällmarksmiljöer.	I	det	omgivande	brynet	finns	ett	väl-
utvecklat	buskskikt	med	bl.a.	hassel.	

Biotopkvalitéer:	Öppna	solexponerade	hällar.	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT,	obestämd	groda	§.	
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Objekt ID: 8 Blandskog 
Areal:	8,	54	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Blandskog	på	hällmark	

Beskrivning:	Ett	stort	område	med	trädklädda	hällmarker.	Tall	och	björk	do-
minerar	helt,	men	gran,	asp,	sälg,	ek	och	bok	förekommer.	Både	 levande	och	
döda	enar	vilka	förekommer	mycket	rikligt	liksom	flera	stenmurar	vittnar	om	
att	skogen	tidigare	varit	mer	öppen.	Gamla	och	grova	träd	av	både	björk	och	tall	
förekommer,	men	stora	delar	av	området	täcks	av	yngre	skog	i	klenare	dimens-
ioner.	I	de	delar	av	objektet	där	äldre	träd	växer	förekommer	också	rikligt	med	
död	ved	i	alla	dimensioner.	Den	fridlysta	arten	revlummer	bildar	stora	mattor	
på	flera	platser	i	objektet.	

Biotopkvalitéer:	Död	ved	rikligt	förekommande,	bohål,	flerskiktat	bestånd	

Naturvårdsarter:	 Revlummer	 §,	 grönsångare	 NT,	 vanlig	 padda	 §,	 stor	 rev-
mossa	S,	blåmossa	S,	västlig	hakmossa	S,	vågig	sidenmossa	S.	

Kommentar:	Området	nyttjas	mycket	 för	 friluftsliv,	 flera	vältrampade	stigar	
genomkorsar	området	och	det	finns	en	lägerplats	här.	
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Objekt ID: 9 Fuktstråk 
Areal:	0,27	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Fuktstråk	i	barrskog	och	blandskog	

Beskrivning:	Mestadels	öppen	fuktig	mark,	med	svag	karaktär	av	fattigkärr.	I	
östra	änden	växer	en	del	ung	gran	på	ytan,	längre	i	väster	tar	björken	över.	Unga	
björkar,	brakved,	blåtåtel	och	vitmossor	förekommer	över	hela	ytan.	

Biotopkvalitéer:	Fuktstråk	i	skogsmark	

Naturvårdsarter:	Obestämd	groda	§.	
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Objekt ID: 10 Fuktstråk 
Areal:	0,28	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Fuktstråk	i	barrskog	och	blandskog.	

Beskrivning:	Mestadels	öppen	 fuktig	mark,	med	svag	karaktär	av	 fattigkärr.	
Unga	björkar,	unga	tallar,	pors,	blåtåtel	och	vitmossor	förekommer	över	hela	
ytan.	

Biotopkvalitéer:	Fuktstråk	i	skogsmark.	
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Objekt ID: 11 Liten våtmark, fattigkärr 
Areal:	0,57	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Småvatten	

Biotoper:	Fattigkärr	med	öppen	vattenspegel.	

Beskrivning:	Ett	stort	fattigkärr,	delvis	med	öppen	vattenspegel	och	en	karak-
tär	av	våtmark.	Vegetationen	är	fattigkärrets	återhållsamma,	tuvull,	pors,	sjö-
fräken,	gul	näckros,	flera	starrarter	och	blåtåtel.	Miljön	utgör	ett	potentiellt	vik-
tigt	lekvatten	för	groddjur	och	möjlig	häcknings	och	rastlokal	för	andfåglar	och	
vadarfåglar,	som	t.ex.	skogssnäppa.	Runt	hela	kärret	växer	skog	alldeles	intill	
strandkanten.	

Biotopkvalitéer:	Öppen	vattenspegel,	potentiellt	lekvatten	för	groddjur.	
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Objekt ID: 12 Blandskog 
Areal:	4,39	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Blandskog	på	hällmark	

Beskrivning:	Ett	stort	område	med	trädklädda	hällmarker.	Tall	och	björk	do-
minerar	helt,	men	gran,	asp,	sälg,	ek	och	bok	förekommer.	Både	 levande	och	
döda	enar	vilka	förekommer	mycket	rikligt	liksom	flera	stenmurar	vittnar	om	
att	skogen	tidigare	varit	mer	öppen.	Gamla	och	grova	träd	av	både	björk	och	tall	
förekommer,	men	stora	delar	av	området	täcks	av	yngre	skog	i	klenare	dimens-
ioner	Längst	i	öster	finns	ett	parti	med	äldre	grova	tallar	vilka	omger	en	läger-
plats	med	eldstad	och	bänkar.	Flera	områden	med	grov	granskog	förekommer.	
I	de	delar	av	objektet	där	äldre	träd	växer	förekommer	också	rikligt	med	död	
ved	i	alla	dimensioner.		

Biotopkvalitéer:	Död	ved	rikligt	förekommande,	bohål,	flerskiktat	bestånd.	

Kommentar:	Området	nyttjas	mycket	 för	 friluftsliv,	 flera	vältrampade	stigar	
genomkorsar	området	och	det	finns	en	lägerplats	här.	
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Objekt ID: 13, Lövskog, lövskogsbryn 
Areal:	1,51	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Ung	lövskog,	lövskogsbryn	

Beskrivning:	En	lövblandskog	med	främst	bok,	björk	och	ek,	men	även	ett	in-
slag	av	gran.	Träden	är	av	varierande	dimension	men	majoriteten	är	unga	träd	
med	klena	till	medelgrova	stammar.	Dock	förekommer	äldre	och	mer	värdefulla	
individer	av	både	ek	och	bok.	En	damm	förekommer	som	ett	värdefullt	inslag,	
den	är	ca	10x5	m.	

Biotopkvalitéer:	Lövbryn,	enstaka	äldre	lövträd,	damm.	
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Objekt ID: 14 Lövskogsbryn, rasbrant 
Areal:	1,10	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Rasbrant	med	ek,	jätteträd	

Beskrivning:	En	lövdominerad	brynmiljö	med	stort	inslag	av	ek,	men	bok,	tall,	
gran,	 lönn	och	en.	Längst	 i	söder	är	biotopen	en	rasbrant	med	senvuxna	och	
gamla	ekar	blandat	med	yngre	barrträd.	Det	är	gott	om	risiga	enar	här	vilket	
vittnar	om	att	skogen	tidigare	haft	mer	öppen	karaktär.	Längre	mot	norr	planar	
marken	ut	och	krattekarna	och	barrträden	ersätts	av	yngre	lövträd	men	också	
två	mycket	grova	ekar.	Ekarna	har	vida	kronor	som	tydligt	visar	att	de	stått	i	
tidigare	öppen	mark.	Deras	stamomkrets	är	stor	och	ett	av	träden	är	mer	än	
314	cm	vid	eller	under	brösthöjd,	något	som	gör	det	 till	 jätteträd.	Det	andra	
trädet	är	ett	hålträd	och	båda	är	därmed	särskilt	skyddsvärda	träd11.	

Biotopkvalitéer:	Rasbrant,	senvuxna	ekar,	jätteträd	av	ek	med	sedan	tidigare	
registrerad	rödlistad	art	och	signalart,	hålträd	av	ek,	död	ved	

Annan	dokumentation	om	arter	och	biotoper:	Ett	 fynd	av	korallticka,	NT,	
finns	registrerat	i	Artportalen12.	Hålträdet	av	ek	och	jätteträdet	av	ek	är	regi-
strerade	hos	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland	som	särskilt	skyddsvärda	träd13.	

	
	
11 Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsver-
ket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf 
12 www.artportalen.se 
13 Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsver-
ket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf 
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Objekt ID: 15 Grov barrskog 
Areal:	0,86	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Grov	barrskog,	blandskog	

Beskrivning:	En	grandominerad	blandskog,	med	ett	stort	 inslag	av	grov	tall.	
Även	ek	och	bok	förekommer	i	objektet.	Skogen	är	till	viss	del	flerskiktad	med	
ett	undre	skikt	av	i	undertryckt	föryngring	av	gran	och	bok	och	med	buskar	av	
brakved	och	rönn.	

Biotopkvalitéer:	Död	ved.	

Kommentar:	Området	nyttjas	mycket	 för	 friluftsliv,	 flera	vältrampade	stigar	
genomkorsar	området.	
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Objekt ID: 16 Gräsmark med fristående ek 
Areal:	0,29	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövbryn,	gräsmark	med	träd	

Beskrivning:	 Ett	mindre	 bryn	 och	 gräsmarksavsnitt	 i	 anslutning	 till	 bebyg-
gelse.	Ett	visst	buskskikt	finns	i	brynet	som	består	av	en	bård	av	lövträd,	främst	
ek,	utanför	en	mer	kompakt	granskog.	En	medelgrov	fristående	ek	växer	en	bit	
ut	från	brynet	och	har	utvecklat	en	vid	krona,	på	sikt	ett	värdefullt	träd.	

Biotopkvalitéer:	Fristående	ek,	bryn	med	visst	buskskikt.	
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Objekt ID: 17 Lövbryn 
Areal:	3,37	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövskogsbryn,	rasbrant,	blandskog.	

Beskrivning:	Ett	lövdominerat	bryn	med	ett	stort	inslag	av	både	rasbrant	och	
hällmark.	Senvuxna	ekar	och	tallar	förekommer	i	branterna.	På	hällarna	är	det	
en,	tall	och	gran	som	dominerar	och	det	finns	partier	med	mer	flack	terräng	där	
det	växer	en	blandskog	av	björk,	ek,	tall	och	bok.	Beståndet	är	mycket	varierat	
i	ålder	och	dimension,	från	små	plantor	och	ett	lokalt	tätt	buskskikt	till	enstaka	
grova	bokar	och	gamla	senvuxna	ekar.	I	objektet	finns	också	en	damm	som	är	
ca	5x5	m.	Karaktären	på	beståndet	som	helhet	är	en	igenväxande	hällmark	i	ett	
sent	stadium.		

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT,	blåmossa	S,	

Biotopkvalitéer:	Död	ved,	senvuxna	tallar	och	ekar,	grov	bok,	damm.	
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Objekt ID: 18 Gräs och buskmark 
Areal:	1,20	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Igenväxningsmark	

Biotoper:	Buskmark	

Beskrivning:	 En	 igenväxande	gräsmark	 i	 ett	 sent	 stadium.	Buskar	och	unga	
träd	av	klibbal,	asp,	björk,	fläder,	flera	salix-arter	och	någon	enstaka	alm.	Stora	
bestånd	av	hallon	täcker	delar	av	ytan.	De	täta	buskagen	och	hallonsnåren	er-
bjuder	bra	häcknings-	och	födosöksmiljöer	för	ett	flertal	arter	av	småfåglar,	t.ex.	
sångare.	

Biotopkvalitéer:	Täta	buskage,	vattenrikt	öppet	dike,	bärande	och	blommande	
träd	och	buskar	

Naturvårdsarter:	Alm	CR.	
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Objekt ID: 19 Ung blandskog 
Areal:	1,60	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Ung	blandskog	av	tall	och	björk.	

Beskrivning:	En	hällmarksskog	med	nära	uteslutande	klena	och	unga	träd	av	
främst	tall	och	björk.	Beståndet	har	en	struktur	av	spontan	självföryngring	och	
igenväxning	 av	 hällmarken.	 Inga	 tecken	 finns	 heller	 på	 gallring	 eller	 andra	
skogsbruksåtgärder.	Död	ved	i	klena	dimensioner	har	uppkommit	genom	själv-
gallring.	

Biotopkvalitéer:	Klen	död	ved,	självföryngrat	bestånd.	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT.	
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Objekt ID: 20 Lövskog, lövbryn 
Areal:	1,50	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Ung	till	medelålders	lövblandskog.	

Beskrivning:	En	blandskog	med	bryn	mot	norr	och	väster.	Asp	och	björk	do-
minerar	beståndet,	men	det	förekommer	också	hassel,	sälg,	en	och	tall.	En	stor	
del	av	ytan	har	en	tydligt	tvåskiktad	struktur,	dels	högstammade	aspar	och	björ-
kar,	dels	ett	kompakt	uppslag	av	asp,	björk	och	hassel.	Spår	av	tidigare	röjning	
i	beståndet.	Brynet	mot	norr	är	flerskiktat	med	ett	tydligt	buskskikt	med	inslag	
av	bärande	och	blommande	träd	och	buskar	och	täta	buskage	lämpliga	för	häck-
ning.	Enstaka	hällar	förekommer.		

Biotopkvalitéer:	Klen	död	ved,	bärande	och	blommande	träd	och	buskar.	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT.	

Kommentar:	En	större	gångstig	som	även	grusats	leder	in	i	inventeringsområ-
det	här	som	en	entré.	I	anslutning	till	objektet	ligger	också	en	förskola	med	skol-
gård	som	vetter	mot	skogen.	
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Objekt ID: 21 Liten våtmark, lövbryn 
Areal:	0,24	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Småvatten.	

Biotoper:	Medelstor	damm	med	öppen	vattenspegel,	lövbryn,	rasbrant.	

Beskrivning:	En	stor	damm	med	delvis	öppen	vattenspegel	omgiven	av	en	ras-
brant	med	lövträd,	bl.a.	hassel,	ek	och	björk.	Miljön	utgör	ett	potentiellt	viktigt	
lekvatten	för	groddjur.		

Biotopkvalitéer:	Öppen	vattenspegel,	potentiellt	lekvatten	för	groddjur.	
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Objekt ID: 22 Lövbryn 
Areal:	1,20	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövskogsbryn,	rasbrant,	blandskog.	

Beskrivning:	Ett	lövdominerat	bryn	med	ett	stort	inslag	av	både	rasbrant	och	
hällmark.	Senvuxna	ekar	förekommer	i	branterna.	På	hällarna	är	det	en,	tall	och	
ljung	som	dominerar.	Beståndet	är	mycket	varierat	i	ålder	och	dimension,	från	
små	plantor	och	ett	 lokalt	 tätt	buskskikt	till	gamla	senvuxna	ekar.	Mot	söder	
finns	en	värdefull	grovblockig	rasbrant	som	till	stor	del	är	solexponerad	och	en	
värdefull	livsmiljö	för	bl.a.	kräldjur.	Karaktären	på	beståndet	som	helhet	är	en	
igenväxande	hällmark	i	ett	sent	stadium.		

Biotopkvalitéer:	Död	ved,	senvuxna	ekar,	solexponerad	grovblockig	rasbrant	
mot	söder.	
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Objekt ID: 23 Blandskog 
Areal:	4,25	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Blandskog	på	hällmark	

Beskrivning:	Ett	stort	område	med	trädklädda	hällmarker.	Tall	och	björk	do-
minerar	helt,	men	gran,	asp,	sälg,	ek	och	bok	förekommer.	Både	 levande	och	
döda	enar	vilka	förekommer	mycket	rikligt	liksom	flera	stenmurar	vittnar	om	
att	skogen	tidigare	varit	mer	öppen.	Gamla	och	grova	träd	av	både	björk	och	tall	
förekommer,	men	stora	delar	av	området	täcks	av	yngre	skog	i	klenare	dimens-
ioner.	I	de	delar	av	objektet	där	äldre	träd	växer	förekommer	också	rikligt	med	
död	ved	i	alla	dimensioner.		

Biotopkvalitéer:	Död	ved	rikligt	förekommande,	bohål,	flerskiktat	bestånd	

Naturvårdsarter:	Grönsångare	NT.	

Kommentar:	Området	nyttjas	mycket	 för	 friluftsliv,	 flera	vältrampade	stigar	
genomkorsar	området.	
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Objekt ID: 24 Gles blandskog 
Areal:	2,40	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	4,	visst	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Blandskog	på	delvis	öppen	hällmark	

Beskrivning:	Ett	stort	område	med	trädklädda	hällmarker.	Tall	och	björk	do-
minerar	helt,	men	gran,	asp,	sälg,	ek	och	bok	förekommer.	Stora	delar	av	områ-
det	är	halvöppet	med	stort	ljusinsläpp	mot	marken,	här	finns	friska	enar	och	
fläckvis	mattor	av	ljung.	Gamla	och	grova	träd	av	både	björk	och	tall,	framför	
allt	de	senvuxna	tallar	som	finns	här	är	gamla.	I	de	delar	av	objektet	där	äldre	
träd	växer	förekommer	också	rikligt	med	död	ved	i	alla	dimensioner.	Längst	i	
söder	finns	några	mindre	dammar.	

Biotopkvalitéer:	 Död	 ved	 rikligt	 förekommande,	 bohål,	 flerskiktat	 bestånd,	
flera	mindre	dammar.	

Naturvårdsarter:	Blåmossa	S	(stora	exemplar,	ca	30	cm).	

Kommentar:	Området	nyttjas	mycket	 för	 friluftsliv,	 flera	vältrampade	stigar	
genomkorsar	området.	
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Objekt ID: 25 Lövbryn 
Areal:	1,33	ha	

Naturvärdesbedömning:	Naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd	

Biotoper:	Lövskogsbryn,	rasbrant,	blandskog.	

Beskrivning:	Ett	lövbryn	med	ett	stort	inslag	av	både	rasbrant	och	lövskog	på	
plan	mark.	Senvuxna	ekar	förekommer	i	branterna,	 liksom	hassel,	 lönn,	rönn	
och	 tall.	Nedanför	branten,	 längst	mot	väster	 finns	ett	band	av	ekdominerad	
lövskog	mellan	villorna	i	den	omgivande	bebyggelsen.	Här	finns	enstaka	riktigt	
grova	ekar	samt	flera	grova	sälgar.	I	övrigt	består	beståndet	främst	av	klenare	
ek,	lönn,	tysklönn,	hassel,	rönn	och	asp.		

Biotopkvalitéer:	Död	ved,	senvuxna	ekar,	solexponerad	rasbrant	mot	söder.	
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Angående arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Ull-
storp 1:3 m.fl. i Kungälvs kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 24 juli 2020 om arkeologisk utredning steg 1 
inom planområdet för Östra Ullstorp, inom fastigheterna Ullstorp 1:3, Arn-
torp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 och Lös-
torp 2:8. Av bifogad redovisning framgår att Stiftelsen Bohusläns museum 
har utfört utredningen i augusti månad 2020. 
 
Vid undersökningen framkom ett flertal lämningar med olika antikvariska 
bedömning. Dessa utgörs av brott/täkter, brunn, fyndplats, kolningsgropar, 
odlingssten och stenpackningar, hägnad, vattenhål, hålväg samt husgrun-
der/lägenhetsbebyggelser. Lämningarna finns redovisade på bilagt kart-
material. Därutöver lokaliserades ett antal troliga lägen för fornlämningar 
som inte är synliga ovan mark. Dessa är i bilagan markerade i kartorna som 
”boplatsläge”. 
 
Länsstyrelsen bedömer att vissa av de registrerade lämningarna är 
fornlämningar. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens (KML) be-
stämmelser. Ingrepp i fornlämning får inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd 
enligt 2 kap 12 § KML. Det ska också poängteras att fornlämningarna inte 
har avgränsats, och att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form 
av ett fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma 
lagskydd som fornlämningen. 
 
För de områden som bedömts utgöra troliga lägen för fornlämningar 
(”boplatslägen”) ställer Länsstyrelsen krav på fortsatt arkeologisk utredning, 
steg 2, med syftet att fastställa lämningarnas antikvariska status. Samma 
krav gäller också lämningar som har en osäker status efter arkeologisk ut-
redning steg 1, så som kolningsgropar och hålväg. Ni bör därför ta kontakt 
med Länsstyrelsen för att påbörja den arkeologiska utredningen, steg 2. 
 
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta fram underlag som gör det 
möjligt att i samband med planering av arbetsföretag ta hänsyn till fornläm-
ningar så att de kan bevaras. Ni bör därför kontakta Länsstyrelsen för att re-
dovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att bevara de aktuella 
fornlämningarna. För ingrepp i fornlämning gäller det som sagts ovan om 
tillstånd enligt kulturmiljölagen. 
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De lämningar inom området som inte bedöms vara fornlämningar utgör 
historiska lämningar. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet. 
 
 
 
Niklas Ytterberg 
 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Stiftelsen Bo-
husläns museum och inkommen till Länsstyrelsen den 9 september 2020.  
 
Digital kopia till 
Bohusläns museum 
Kungälvs kommun 
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Län: Västra Götalands län 
Landskap: Bohuslän 
Kommun: Kungälv 
Socken: Kareby 
Fastighet/kvarter: Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, 1:14 och 

2:8 
Beslutande Länsstyrelse: Västra Götaland (2020-07-24) 
Länsstyrelse diarienummer: 431-19002-2020 
Uppdragsnummer (Fornreg): 202001024 
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning etapp 1 
Undersökarens dnr, pnr: 20/0140, 20017 
Fältarbetstid start—slut: 2020-08-25 – 2020-08-28 
Ansvarig organisation: Bohusläns museum 
Projektansvarig: Joakim Åberg 
Berörda lämningar: Flera 
Uppdragsgivare/exploatör: Kungälvs kommun (Bokab)  
 
 

Redogörelse för utförd undersökning   
Utredningen resulterade i ett antal boplatslägen tillsammans med diverse brott/täkter, brunn, fyndplats, ev 
kolningsgropar, odlingssten, stensamlingar och/eller stenpackningar, hägnad, vattenhål och ev hålväg. Vidare 
har flera husgrunder/torplämningar noterats i samband med fältarbetet. 
 
Resultaten presenteras i den slutliga avrapporteringen. Registrering i Fornreg görs i samband med 
rapportarbetet. 
 
Utredningen 
Undersökningen har genomförts genom: 
• Kart- och arkivstudie. 
• Okulär besiktning av området i sin helhet, se bilaga 1. 
• Identifiering och positionering av möjliga fornlämningar samt lämpliga boplatslägen. 
• Återbesök på majoriteten av registrerade lämningar för i förekommande fall bedömning av antikvarisk 
status. 
 
Boplatslägena kan företrädesvis sägas vara belägna i skogsbeklädda dalgångar och på avsatser/platåer inom 
bergsområdet i stort (jfr bilaga 1). Undantagen utgörs framför allt av en mindre befintlig åkerlycka och en äldre 
historisk sådan (Gamle Hjortens lycka) i områdets Ö respektive V del.  
 
Inom utredningsområdet fanns även ett stort antal gärdesgårdar och äldre körvägar vilka kommer jämföras 
med historiska kartor över området. Några av gärdesgårdarna har konstaterats inte längre tillhöra dagens 
fastighetsgränser och bedöms vara av äldre dato.  
 
Inom två områden, på förhand och i samband med arbetet av en kart/arkivstudie, konstaterades äldre 
husgrunder/torplämningar. Den ena utgörs av ett intag med bebyggelse vid Olseröd noterad i kartmaterial från 
1849, den andra utgör platsen för Gamle Hjortens lycka noterad i kartmaterial från 1832. 
 
Sett till befintliga lägens och observationers relativt jämna spridning inom utredningsområdet, har det inte gått 
att direkt peka ut några specifika och mer intensiva områden. Det kringliggande landskapet kan därför inte 
heller lämnas utan vidare åtanke vid ev kommande utredningar. 
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Merparten av sedan tidigare registrerade lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet 
återbesöktes för att om möjligt bedöma status. 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit 

Bilaga 2. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit med Las-dataskikt 

 
För Bohusläns museum 
Uddevalla 2020-09-07 
 
Joakim Åberg 
Projektledare/arkeolog 
 

 



26 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : KS2020-1014-3 431-19002-2020_KML2§11_Slutmeddelande_Östra_Ullstorp_AU1 925787_1_1



26 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : KS2020-1014-3 431-19002-2020_KML2§11_Slutmeddelande_Östra_Ullstorp_AU1 925787_1_1



26 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : Utökning planområde

  

  \ wto

590% .

.  i i .  . L  1/

/ mg»;

:25:

g: ( x

322??

  

€533

 

 

 
 



27 Samverkansavtal för Västra Tunge - KS2020/1589-1 Samverkansavtal för Västra Tunge : Samverkansavtal för Västra Tunge

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KART OCH MARK 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(3)  

Handläggarens namn 
Christoffer Bjarneberg  

2021-06-07 

 
 
 
 

Samverkansavtal för Västra Tunge (Dnr KS2020/1589-1) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2014-11-19 § 403, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Ytterby-Tunge 2:72 och 2:3 m fl. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, förskola och eventuellt lokaler. 
Bostäderna avses att tillkomma genom nybyggnad av flerbostadshus. Bostäderna planeras få 
blandade upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt). Större delen av aktuellt område ägs av 
exploatörerna. Kommunen äger ingen mark inom detaljplanen. 
 
Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan 
Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB har tagits fram vars syfte är att ange 
förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom Västra Tunge samt anger villkor och 
förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, 
genomförandefrågor och övrigt samarbete. 
 
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Västra Tunge samt 
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att 
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en 
överenskommelse med fastighetsägarna om finansiering av bl.a. allmän plats. 

Juridisk bedömning  

För att konkretisera exploateringsplanerna krävs ny detaljplan i enlighet med plan- och bygglag 
(2010:900) 4 kap 3 §. 

Bakgrund 

Del av Ytterby-Tunge 2:72 ägs av Ytterby Fastighetsutveckling AB (Trivebo). 
Del av Ytterby-Tunge 2:3 (ny fastighet) ägdes av Jan Torsten Tungebo och ägs nu av Ytterby 
Bostadsutveckling AB enlig köp. Köpekontraktet har, tillsammans med ansökan om 
avstyckning, skickats in till Lantmäteriet. Lantmäteriet handlägger ärendet nu och i det fall 
ärendet vinner laga kraft kommer en ny fastighet att bildas där Ytterby Bostadsutveckling AB 
är ägare. I det fall lantmäteriärendet ställs in kommer ingen ny fastighet att bildas och ägandet 
kommer att återgå till Jan Torsten Tungebo. 
 
Kommunstyrelsen gav 2014-11-19 § 403, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Ytterby-Tunge 2:72 och 2:3 m fl. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, förskola och eventuellt lokaler. 
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Bostäderna avses att tillkomma genom nybyggnad av flerbostadshus. Bostäderna planeras få 
blandade upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt). Större delen av aktuellt område ägs av 
exploatörerna. Kommunen äger ingen mark inom detaljplanen. 
 
Samverkansavtalet har tecknats med syftet att reglera samarbetet mellan kommunen och 
exploatörerna och om möjligt skapa förutsättningar för mellan 200-400 bostäder. 
 

Verksamhetens bedömning 

Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan 
Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB har tagits fram vars syfte är att ange 
förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom Västra Tunge samt anger villkor och 
förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, 
genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga förutsättningarna för exploatering 
regleras i exploateringsavtal inför att detaljplanen antas. 
 
Inför detaljplanens antagande tecknas ett exploateringsavtal för att reglera detaljplanens 
genomförandefrågor och omfattning av exploateringsbidrag samt medfinansieringsersättning. 
 
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Västra Tunge samt 
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att 
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en 
överenskommelse med fastighetsägarna om finansiering av bl.a. allmän plats. 
 
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål 
Samverkansavtalet för Västra Tunge kopplas till kommunstyrelsens resultatmål om att 
planberedskap ska finnas för bostäder samt bidrar till resultatmålet ökad kollektiv 
jobbpendling genom att tillskapa fler bostäder kollektivtrafiknära. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

I detaljplanens planbeskrivning kommer det att redogöras för planområdets förhållande till de 
miljömål som bedöms relevanta för kommande planförslag. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Samverkansavtalet är upprättat i överenstämmelse med Riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

I planarbetet för Västra Tunge studeras hur medborgare och brukare påverkas. 

Ekonomisk bedömning 

Detaljplanekostnaderna betalas av Ytterby Fastighetsutveckling AB enligt plankostnadsavtal. 

Exploatörerna betalar exploateringsbidrag som avser den faktiska kostnaden för utbyggnad av 
allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra detaljplanen. 
Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som tydliggörs i 
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detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande 
exploateringsavtal. 

Kommunen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning i samband med 
framtagandet av exploateringsavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna Riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Ytterby Fastighets-
utveckling AB, Jan Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB 
godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet. 
 
 

 
Anders Holm Fredric Norrå  
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och 

myndighet 
 
 
Expedieras till: Christoffer Bjarneberg, Kart och mark 

För kännedom till: Daniel Markänger, Kart och mark 
Fredric Norrå, Planering och myndighet 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

TRAFIK GATA PARK 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Kristina Hellström  

2021-06-07 

 
 

Tjänsteskrivelse Västkustleden (Dnr KS2020/1781-2) 

Sammanfattning 

Västkuststiftelsen har tagit fram ett förslag till en nationell cykelled genom Bohuslän, 
mestadels på redan befintliga cykelvägar i kommunen. Verksamheten gör bedömningen att en 
skyltad cykelled genom Kungälvs kommun enbart har positiva effekter på både medborgare 
och verksamheter längs sträckan. 
Förslag till beslut är att ansluta kommunen till arbetet med cykelleden.  

Juridisk bedömning  

Ansvar och drift för de olika delarna av den föreslagna Västkustleden kommer att fungera som 
idag; att det är respektive väghållare som har ansvaret att leden håller beslutad standard.  
Ingen annan juridisk bedömning bedöms vara nödvändig.  

Bakgrund 

På årsmötet i Ett enat Bohuslän våren 2020 fattades det beslut om att fortsätta arbetet med en 
framtida cykelled mellan Göteborg och Svinesund. Leden blir en förlängning av Kattegattleden 
och en del av det europeiska nätet Eurovelo. 
Ett förslag till sträckning av leden har tagits fram och en analys har gjorts av nödvändiga 
åtgärder för att få till en trafiksäker led. Ärendet om att bilda en nationell led kommer att 
beslutas av Trafikverket och det kommer att krävas en del åtgärder på vissa sträckor, dock inga 
föreslagna ändringar i Kungälvs kommun. Sträckningen genom vår kommun går mestadels på 
redan befintliga cykelvägar. I praktiken innebär en ny cykelled åtgärder som ny vägvisning 
(skyltar), hemsida för leden, marknadsföring mm. 
Västkuststiftelsen samordnar arbetet med Västkustleden och för att komma vidare i 
hanteringen hos Trafikverket behövs ett godkännande från alla sju kommuner längs sträckan 
om ett deltagande arbetet med att skapa en nationell cykelled.  

Verksamhetens bedömning 

Om/när Västkustleden blir verklighet finns flera fördelar och få nackdelar. Fler kan få upp 
ögonen för arbetspendling eller fritidscykling och en marknadsföring av leden bidrar till fler 
cyklister. Fler cyklister är ett bra underlag för fler besökare till lokala näringslivet och 
verksamheter längs sträckan.  
Cykelturismen i Sverige är på frammarsch och växer fortlöpande. En nationell cykelled sätter 
Kungälvs kommun på kartan som en del i ett enat och sammanhållet Bohuslän.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Att skapa en nationell sammanhängande cykelled genom Bohuslän ger kraft till två av målen, 
dels mål 3 (Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar), och mål 7 (Att underlätta för 
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen). Om fler medborgare kan använda sig 
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av cykelleden för fritidscykling och/eller arbetspendling kan klimatutsläppen minskas och en 
aktiv fritid gynnas.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål 3 God hälsa och välbefinnande. Här finns delmål om både minskat antal trafikolyckor 
samt minskat antal sjukdomsfall orsakade av bland annat luftföroreningar. Ett ökat cyklande 
kan bidra till uppfyllande av båda dessa delmål i och med minskad biltrafik och minskade 
avgasutsläpp till luft. 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen, med delmål om att tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. En cykelled gynnar 
detta mål.  
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Både i den övergripande Trafikplanen (2017) och Plan för attraktiva stråk och miljöer för gång 
och cykel (2020) betonas vikten av ett större hållbart resande av vilket cyklismen är en stor del. 
Det finns många positiva effekter med ett ökat cyklande; både för den personliga hälsan och 
för miljön i och med en minskad biltrafik med minskade avgasutsläpp.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Västkustleden ska bidra till en stark utveckling av cykelturism och är ett redskap för både lokal 
rekreation, transport, besöksnäring och näringslivsutveckling.  
Genom att skapa en sammanhängande cykelled inspirerar man till aktiv rörelse vilket gynnar 
folkhälsan hos många grupper av medborgare.  

Ekonomisk bedömning 

De medel som krävs av varje kommun längs Västkustleden är gemensamma kostnader såsom 
drift av ledens hemsida, besöksräkning, skyltar mm. Västkuststiftelsen har gjort bedömningen 
att denna kostnad landar på 20 000 kr/år och kommun. Det är enheten Trafik Gata Park som 
kommer att hantera drift och skötsel på de delar av leden där kommunen är väghållare. Utökad 
driftbudget för TGP, till följd av Västkustleden, hanteras i ordinarie budgetförfarande för drift 
av gata när beslut om ledens införande tagits. 

Förslag till beslut 

1. Kungälvs kommun ansluter sig till deltagande i arbetet med att skapa en nationell 
cykelled, Västkustleden. 

 
 

 
 
Martin Hollertz Anders Holm 
Verksamhetschef Teknik Sektorchef Samhälle och utveckling 
 
Expedieras till:   Kristina Hellström 

För kännedom till: Jessica Waller, Mikael Svensson 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Erik Liedner  

2021-06-07 

 
 
 
 

Planbesked för bostäder, Marstrand 39:9 (Dnr KS2021/0472-3) 

Sammanfattning 

På aktuell fastighet, Marstrand 39:9, finns i nuläget två bostadshus som är sammanbyggda i 
vinkel. För det norra huset finns byggrätt. För det södra huset finns ingen byggrätt för 
bostadshus. För en mindre del av den mark där det södra bostadshuset är beläget finns 
byggrätt för en komplementbyggnad. Övriga delar av den mark där det södra huset är placerat 
utgörs av prickmark, d v s mark som ej får bebyggas. 
 
Detta innebär att om det södra huset brinner ned medges inte byggande av ett nytt bostadshus 
på den plats där det nedbrunna huset stod. 
 
Ansökan avser att på fastigheten möjliggöra att planlägga för bostäder på den plats där det 
södra huset är beläget. 
 
Ett positivt planbesked föreslås. 

 

Juridisk bedömning  

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 
 
Miljöbalkens 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 miljön. 

 

Bakgrund 

Ansökan avser bostäder.  
 
Lagfarna ägare till fastigheten är fyra personer och ett dödsbo. Sökanden är en av ägarna. 
 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger att fastigheten ligger inom 
tätortsavgränsning för serviceort. 
 
Aktuell fastighet omfattas av detaljplan nr 878, lagakraftvunnen 1982-10-07, medger 
kvartersmark Bostäder för aktuellt område.  

 
På fastigheten finns en byggnad som består av två sammanbyggda hus i vinkel, se Bilaga 
Kartor. Enligt kommunens kartdatabas är de två vinkelställda husen uppförda under perioden 
1910-1929. För det norra huset finns byggrätt för bostadshus. Det södra huset saknar byggrätt 
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för bostadshus. Större delen av det södra huset står på prickad mark, dvs mark som inte får 
bebyggas. En mindre del av det södra huset står på mark med byggrätt för komplement-
byggnad.  
 
Fastigheten är ca 365 kvm. Byggnadsarean för det sammanbyggda huset (det södra och västra 
huset) är ca 150 kvm. Det södra huset, dvs den del av byggnaden som ligger utanför byggrätt 
för bostadshus, mäter ca 83 kvm.  
 
Aktuell detaljplan är från 1981. Den föregicks av en detaljplan från 1934. När 1934 års 
detaljplan upprättades fanns redan de två vinkelställda byggnaderna. Den norra byggnaden var 
något mindre än befintlig byggnad. I 1934 års detaljplan gjordes mer eller mindre all inre 
kvartersmark på Marstrandsön till prickad mark, även om där fanns bebyggelse. Skäl till detta 
lär vara att undvika att eventuella bränder sprider sig och att släppa in mer ljus på gårdarna. 
När aktuell detaljplan togs fram 1981 gavs byggrätt till ett område som inrymde det norra 
huset inklusive en yta som möjliggjorde en utbyggnad av det norra huset norrut. Det norra 
huset har senare byggts ut enligt den utökade byggrätten. Där det södra huset stod, och än idag 
står, skapades i den nya detaljplanen en yta för komplementbyggnad, dock endast på en yta 
som motsvarar en mindre del av det södra huset. Övriga delar av marken där södra huset står 
är prickad mark på plankartan. I samband med att nu gällande detaljplan togs fram framförde 
dåvarande fastighetsägare erinringar över att det södra huset inte ges byggrätt. Svaret som gavs 
var att det berodde på brandbedömningar. 
 
Sökanden önskar planlägga för bostadshus på den mark där det södra huset står. Skäl till att 
ansöka om planändring är att byggnaden inte får återuppbyggas om den skulle brinna ner. 
 
Marken där södra huset är beläget utgörs, enligt SGU:s jordartskarta, av urberg och postglacial 
sand. 
 
Det södra huset ligger 6-10 möh. Intilliggande gata ligger på 2,5-3 möh. Detta kan jämföras 
med 3,4 möh som är ”framtida högsta högvatten, säkerhetsnivå 2 med 1 m säkerhets-
marginal”. Platsen där sökanden ansöker om byggrätt ligger alltså på en nivå som inte riskerar 
att översvämmas vid framtida högsta högvatten. 
 
Marstrandsöns bebyggelse är en högt värderad kulturmiljö. Den utgör riksintresse för 
kulturmiljövård och är ett kommunalt kulturmiljöobjekt. Fästningen och större delen av öns 
bebyggelseområde, däribland den del av staden där aktuell fastighet ligger, är även klassad som 
fornlämning. 
 
Det södra huset är nyrenoverat på ett sådant sätt att det harmonierar med de kulturmiljö-
värden som utgör grund till riksintresset för kulturmiljövård. 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Om ny detaljplan, med innebörd enligt ansökan, inte tas fram får det södra huset inte 
återuppbyggas om det skulle brinna ner. 
 
Det södra huset är väl anpassat till riksintresset för kulturmiljövård. Om huset brinner ner 
försvinner en detalj i den helhet som utgör riksintresse för kulturmiljön. Om detaljplan medger 
att nytt hus byggs på samma plats finns möjlighet att återskapa den byggnad som, med sin 
nuvarande utformning, är väl anpassad till riksintresset. 
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Förvaltningen finner att innehållet i ansökan kan prövas i en detaljplanläggning. Utredningar 
kan behöva genomföras inom ramen för detaljplaneläggningen, exempelvis rörande geoteknik. 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ett positivt planbesked är i linje med Resultatmål 11 ”Planberedskap ska finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel”. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ansökan är i linje med mål nummer 11 Hållbara städer och samhällen. Hållbarhet uppnås bl a 
genom att utnyttja marken på ett resurssnålt sätt, t ex genom att förtäta samhällen. Om det 
södra huset brinner ner och detaljplanen inte medger att ett nytt hus byggs på samma plats 
innebär det i praktiken att staden Marstrand glesas ut.  
 
Delmålet 11.4 är Skydda världens kultur- och naturarv. Att möjliggöra att ett likadant hus som 
befintligt hus (södra huset) återuppbyggs efter en brand är att skydda kulturarv. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
En av målsättningarna i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 är att var och en 
av kommunens en serviceorter på lång sikt ska ha en befolkning på 3 000 invånare för att ha 
underlag för ett grundutbud av service. Marstrand är en av kommunens serviceorter. Om det 
södra huset på den aktuella tomten brinner ned utan möjlighet att återuppbyggas motverkas 
målsättningen att Marstrand på lång sikt ska en befolkning på 3 000 invånare. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Ur ett barnperspektiv kan möjliggörandet av byggande av ett hus efter en brand på platsen där 
södra huset står idag, även betyda att fler barn får uppleva att växa upp i – alternativt besöka 
på somrarna - ett samhälle som är tryggt för barn. 

 

Ekonomisk bedömning 

Ett positivt beslut på ansökan innebär inga kostnader för kommunen. Planläggningen bekostas 
av sökanden och att ett plankostnadsavtal skrivs när planarbetet påbörjas. 
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Förslag till kommunstyrelsen 

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 2022 
och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras. 
 

Avgift: 9.520 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

   
Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas.   

 
 

 
 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Marcus Dunér, Södra Tandåsgatan 28, 412 67 Göteborg, (duner.marcus@gmail.com) 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling 
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Ansökan om planbesked för bostad, Marstrand 3:39 

Bilaga Kartor 

    

Läge för fastigheten Marstrand 39:9. På tomten finns två vinkelställda och hopbyggda bostadshus.  

Planansökan gäller den yta som det södra huset (se pil) är placerat på.  
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Ortofoto och utsnitt ur detaljplan. Som framgår av detaljplanens plankarta ligger merparten av det södra huset på prickmark, dvs mark som ej får bebyggas. 

Västra delen av marken där södra huset är placerat utgörs av korsmark, dvs en byggrätt för kompletteringsbyggnad. 
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Bygglovsritning till det befintliga södra huset. 
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Handläggarens namn 
Linda Andreasson  

2021-05-24 

 
 
 
 

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg samt FÖP centrala Göteborg 
(Dnr KS2021/0597-2) 

Sammanfattning 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning 
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021. 
 
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
 
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och 
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala 
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens 
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler 
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar 
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust 
stad. 
 
Planförslaget (FÖP centrum)  – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett 
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger 
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att 
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga 
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande 
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. 
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som 
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas. 
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och 
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras. 
 
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
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synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  

 

Juridisk bedömning  

Förslag till ÖP och fördjupning för centrala Göteborg är utställt för granskning enligt Plan- 
och bygglagen. Därmed ges Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig avseende 
mellankommunala frågor. 

Bakgrund 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  

Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 

 

Verksamhetens bedömning 

Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 

Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  
  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet kan kopplats till det strategiska målet att underlätta för invånare och företag 
som vill reducera klimatutsläppen utifrån att frågan kring Skagerrakbanan lyfts fram. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet kan kopplas till målen om hållbar infrastruktur och hållbara samhällen. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Ärendet kopplas främst till kommunens översiktsplan och mellankommunala frågor. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Inte aktuellt i detta ärende. 

Ekonomisk bedömning 

Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 

Förslag till beslut 

Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag till 
översiktsplan Göteborg. 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
verksamhetschef planering och myndighet sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:    sbk@stadsbyggnad.goteborg.se      diarienumret 0609/16. 

 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan 
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Remissvar på Göteborgs översiktsplan  190305 
Kungälvs kommun har mottagit Göteborgs översiktsplan samrådshandling 2018 samt FÖP Centrala 

Göteborg och FÖP Högsbo Frölunda/Dag hammarsköldsleden på remiss. 

Kungälvs kommun tycker att det varit bra handlingar att läsa och lätt att ta till sig innehållet. 

Göteborgs utveckling är viktigt för Kungälvs kommun då man som kommun är beroende av Göteborg 

på många plan. 

 

Vid genomläsning av samrådshandlingarna finns dock en brist på kopplingar på flera håll mellan 

Göteborgs och Kungälvs kommun som borde kunna utvecklas. Både avseende mobilitet, 

infrastruktur, natur och kultur utifrån gemensamt ansvar i regionen. 

 

Trafik och infrastruktur 
”I dag pendlar varje dag 120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 personer pendlar ut. På 

20 års sikt förväntas antalet arbetstillfällen i staden öka med 120 000 och med 50 000 i 

arbetsmarknadsregionen. Det kommer medföra ytterligare in- och utpendling. Särskilt i Göteborgs 

centrala delar finns en utmaning att möta tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som de 

lokala/vardagsnära perspektiven behöver värnas” (sid9 ÖP). 

När det gäller regionala resmönster är det viktigt att Göteborg tar sitt ansvar att bidra med sitt 

kunnande för att kollektivtrafiken till/från Göteborg kompletteras/utökas i enligt med ÖPs mål om 

att minska biltrafiken. 

 

”Nordens logistikcentrum, regionens kärna och sammanhållen stad. De större industrierna och 

verksamheterna samt hamnen, som är Skandinaviens största, genererar ett stort antal transporter 

genom innerstaden. Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för att 

områdena ska fungera på ett bra sätt.” (sid 22 Centrum FÖP) 

”Norge ser i dag Göteborg som en viktig hamn vilket innebär att det skapar transporter till och från 

Göteborgs hamn på E6.” 

”De större industrierna och verksamheterna samt hamnen, som är Skandinaviens största, genererar 

ett stort antal transporter genom innerstaden. Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder 

är avgörande för att områdena ska fungera på ett bra sätt.” (sid 26 ÖP) 

Samverkan lokalisering utveckling av Logistikcentra i Göteborgshamn, hur påverkar detta Kungälv? 

Nordre älvbron E6 är i dag högt belastad av framförallt godstrafik och prognosen är att det ökar 

avsevärt varje år (5-10%). Hur ser ÖP på den kortsiktig och långsiktigt ökande godstrafiken på E6 

(Göteborg – Kungälv)?   

 

”Majoriteten av de som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande kommuner reser med bil. 

Göteborg är därför i hög grad beroende av samarbete med våra grannkommuner för att uppnå 

stadens och Göteborgs Biltrafik  ( FÖP centrum) (sid 124) 
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”Gbgs ÖPs Högt ställda ambitioner om en övergång från biltrafik till kollektivtrafik riskerar att skapa 

nya ytor för trafik och barriärer i en redan infrastrukturtung del av staden.” 

Hur arbetar Göteborg vidare med att denna fråga, då det är mycket biltrafik som kommer från 

omgivande kommuner. Göteborgsregionens mål om resande, transporter och stadsmiljöer. 

 

”Flera stora godsterminaler ligger idag centralt. Nuvarande trend är att denna typ av verksamheter 

flyttas ut och samlokaliseras med logistikverksamheter på Västra Hisingen eller längs E6, E20 och 

riksväg 40 upp till ett avstånd på cirka åtta mil från Göteborg. Bangårdar, servicespår, 

omlastningscentraler, bussdepåer mm är strategiska funktioner som ibland behöver lokaliseras till 

angränsande kommuner.”(sid 125 ÖP) 

Här borde Trafikverkets ha en avgörande roll för en fortsatt utveckling och kanske Länstyrelsen har 

en samordnande funktion vad gäller riksintresse logistik/industri? Här vill Kungälv vara med i 

dialogen utifrån hur det kan påverka kommunen. 

 

Bohusbanan 

”Effektiv användning av befintlig infrastruktur samt komplettering med saknade länkar berör såväl 

Göteborg som angränsande kommuner. Efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och 

persontrafik växer kraftigt i regionen. I järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut 

Västlänken, Götalandsbanan via Mölndals centrum samt att förstärka Bohusbanan.” (sid 125 ÖP) 

”Bohusbanans reservat, koppling till Västlänken enligt ÖP 2009 är ej längre aktuell.” (sid 37 FÖP 

Centrum) 

( sid 93 alternativ dragning av Bohusbanan) 

Kungälvs kommun undrar över valet av ny korridor för Bohusbanan. Gbg:s tidigare ÖP 2009 visar 

detta som ett utredningsområde för ny järnväg med koppling till västlänken. Finns några nya 

beslut att hänvisa till? 

Om det är ett eventuellt nytt spår för spårväg som dras över Hisningen upp mot Kungälv centrum 

kan kommunen eventuellt ställa sig positiv. 

Om det är nytt järnvägsspår är kommunen något undrande i och med de samtal som pågår mellan 

KUSTO (5 kommuner) och Trafikverket samt regionen handlar om att fortsätta att ta vid efter 

Idéstudien för södra Bohusbanan där befintlig sträckning är aktuell. 

 

Kornhalls färja 

Hur är Göteborgs resonemang området vid Kornhalls färja? T.ex. avseende en ökning av 

kollektivtrafiken? 
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Exploatering 
 

Sid 75 Framtida planeringsreserv Norra Hisingen  

Vilka funderingar har Göteborg kring framtida exploatering vid Rödbo och eventuella kopplingar 

till Kungälv? 

 

VA 
”Omhändertagande och rening av stadens avloppsvatten är viktigt för att minimera påverkan på 

vattendrag och hav samt för människors hälsa. Ryaverket är Nordens största reningsverk och renar 

avloppsvattnet från drygt 760 000 människor i Göteborgsregionen (Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, 

Partille, Kungälv och Lerum).” 

”Ryaverkets markanspråk kan behöva utökas för att upprätthålla full rening av avloppsvattnet. 

Arealbehovet uppskattas till cirka 10 hektar för att säkerställa behovet under överskådlig framtid 

(2030–2070). Markanspråket beror på befolkningsutveckling, prioriteringar i underhåll på 

ledningsnätet och framtida krav på reningsnivå, till exempel läkemedelsrening eller ökade krav på 

fosfor och kväverening. Vid utökade krav på rening kan utrymmet behöva tas i anspråk inom det 

närmaste decenniet. Om tillrinningen kan minskas är det å andra sidan möjligt att utrymmet aldrig 

behövs.” (sid 126) 

Kungälvs kommun är mycket beroende av Ryaverket och det kommer att öka efter att Kodes ARV 

och Diseröds ARV stängs. Eventuellt kan detta vara en sårbarhet. Kommunen är dock med i 

dialogen kring Ryaverkets utveckling som medlem i Gryab. 

 

”Göteborgs vattenverk levererar dricksvatten till stora delar av göteborgsregionen – cirka 600 000 

människor. Sammankopplingarna mellan kommunerna har stor betydelse för leveranssäkerheten, 

inte bara för kranskommunerna utan i hög grad även för Göteborg som i vissa situationer kan få 

vatten från Partille, Mölndal och Kungsbacka.” 

”Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kommuner. Öckerö kommun 

köper hela sitt dricksvattenbehov från Göteborg medan Ale, Mölndal och Partille köper en del av sitt 

behov från Göteborg. Rådasjön som används som reservvattentäkt för Göteborg ligger i Härryda och 

Mölndal. För att nå en långsiktig hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det regionala 

samarbetet utökas. Det är viktigt att planering och arbete med sammankopplingar med 

grannkommuner sker parallellt med att utredning om framtida kompletterande råvattentäkter 

fortgår” (sid 126). 

Göteborg levererar vatten till en mindre antal abonnenter i Kungälv. Dock finns önskemål och 

möjlighet till större samarbete för att minska sårbarheten. 

 

Vattenskyddsområde finns för Delsjöarna med tillrinningsområde, Göta älv med tillrinningsområde, 

Kallebäck västra, Kallebäck södra, Kallebäck norra – Gundla mosse och Kvisljungeby. (sid 124 ÖP) 

Kungälvs kommun undrar över skrivningen avseende Göta älvs vattenskyddsområde som nämns i 

ÖP. Vilket inte är beslutat. 
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Miljö/Risk 
Klimatfrågor 

Yttre skyddsportar 

”Tre lägen för skyddsportar har pekats ut i översiktsplanen. Skyddsportar i samtliga dessa lägen 

skyddar statlig infrastruktur, såväl järnväg som väg. Dessutom skyddar de andra riksintressen som 

exempelvis riksintresse kulturhistoria och riksintresse yrkesfisket, fiskhamnen. Barriärerna, som skydd 

mot framtida översvämningar, värnar således civilbefolkningen, säkerställer viktiga 

samhällsfunktioner samt bidrar till Försvarsmaktens förmåga vid händelse av krig.” 

”Yttre portar är enligt Göteborgs stads mening av stor nationell vikt, eftersom de skyddar fysiska 

strukturer av mycket stor vikt för nationen som statliga vägar och järnvägar. Dessutom skyddar de 

befolkningen i såväl Göteborg, Kungälv, Ale och Lilla Edet från översvämningar.” (sid 144) 

 

Det är av stor vikt att Kungälvs kommun får delta i diskussioner kring skyddsportar och hur detta 

påverkar Kungälv avseende dess bebyggelse och grönområden, vilket Kungälv har lyft i tidigare 

sammanhang. 

 

Risk och säkerhet  

Översvämningsproblematiken vid Mölndalsån och Göta älv är en mellankommunal fråga. Även 

vattennivåerna i Vänern kräver samordning mellan berörda kommuner. 

Reglering av Vänerns vattenstånd kan påverka Kungälv både ur dricksvattensynpunkt, 

skredriskmässigt och översvämningsmässigt. 

 

Kungälvs kommun lyfter frågan om rastplatser för farligt gods transporter längs med E6 och hur 

denna fråga diskuteras i Göteborgs kommun. 

 

Luftfart  

”Värna Säve flygplats för samhällsnyttigt flyg och skolflyg” (Sid 92) 

”Riksintresset för Säve flygplats har utgått. Säve flygfält bibehålls ändå för samhällsnyttig trafik.” 

Denna begränsade verksamhet bedöms inte påverka Kungälvs kommun i den omfattning som 

tidigare verksamhet gjort. Kungälv undrar förstås vilken karaktär bullret har som kommer påverka 

Kungälvs kommun och om den tidigare bullerinverkansområdet förändras eller tas bort. 
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NATUR 
Nordre älv 

Nordre älvs estuarium  

”Området är skyddat genom naturreservat. Eventuell skada på riksintressets värden vid en framtida 

utbyggnad av bostäder och anläggningar i anslutande områden kommer att belysas i samband med 

fortsatt planering av dessa områden. Se vidare under Natura 2000.” 

Gröna samband och kopplingar mot Kungälv saknas vilket borde kunna utvecklas avseende 

grönstrukturen ur ett ekologiskt perspektiv. Nordre älvs estuarium delas mellan kommunerna 

Göteborg, Kungälv och Öckerö. Kartan med gröna samband sid 94 (ÖP) skulle med fördel kunna 

kompletteras med gröna samband mellan Göteborgs och Kungälvs kommun över Nordre älv. 

 

Göta och Nordre älvs dalgångar  

”Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller huvudsakligen 

oförändrad markanvändning, jordbruk. I översiktsplanen föreslås att ett område omedelbart väster 

om väg E6 kan prövas för verksamheter. Eventuell skada på riksintresset kan uppkomma genom att 

naturområdet blir påverkat av utsläpp och föroreningar från verksamheterna. Risken för påtaglig 

skada på naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Ett område som planeringsreserv för 

framtida stadsutveckling finns markerad i Säve. Omfattning, innehåll och eventuell påverkan kommer 

att utredas i fortsatt planering om det skulle bli aktuellt.”  

”Konflikt kan uppstå mellan riksintressena järnväg och naturvård om utredningsområde för ny 

sträckning av Bohusbanan realiseras. Detta ska uppmärksammas i samband med kommande 

järnvägsutredning.” 

Se tidigare kommentar avseende ny sträckning Bohusbanan. 

 

Kulturmiljö  
Kungälvs kommun vill lyfta den kulturmiljö av riksintresse som finns runt Ytterby och som sträcker 

sig in till stor del på Göteborgssidan genom bl.a. Ragnhildsholme, och verka för att göra den mer 

synlig i vardagen. En samverkan kring dessa frågor vore positivt. 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-26 
Sida  1 (2) 
 

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 27/2021 

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597) 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning 
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021. 
 
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
 
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och 
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala 
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens 
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler 
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar 
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust 
stad. 
 
Planförslaget (FÖP centrum)  – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett 
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger 
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att 
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga 
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande 
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. 
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som 
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas. 
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och 
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras. 
 
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-26 
Sida  2 (2) 
 

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg 
Bilaga Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019 

Beslut 

1. Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag 
till översiktsplan Göteborg. 

__________ 
Beredningen lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:    sbk@stadsbyggnad.goteborg.se      diarienumret 0609/16. 

 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan 
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Anteckning till protokollet, ärende Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597) 
  
Norra Hisingen angränsar till Kungälv och dess framtida utveckling är av stort intresse och har stark 
påverkan på Kungälvs kommuninvånare.  I nytt planförslag för Göteborg är det vitalt att inkludera 
och tydligt identifiera behoven som gränsar mot Norr i sin Översiktsplan och strategi. 
Kungälv vill påbörja samtal med Göteborg för att möjliggöra ett samprojekt med att exploatera 
Rödbo. 
 
Infrastruktur, trafik och mobilitet:  
Idag är det trångt på vägarna och det är få överfarter i förhållande till antal pendlare med köbildning 
varje dag. Överfarten via Kornhall bör prioriteras.  E6 (regionalt, nationellt intresse) som plöjer 
genom centrala Kungälv är redan idag belastade till bristningsgränsen under rusningstid. 
Transporter går mestadels på väg idag och utbyggd järnväg för gods från Göteborgs hamn är av 
regionalt och nationellt intresse. BSU vill därför se att behovet av en utbyggd järnväg ingår i 
översiktsplanen och redovisar intention och prioritet i densamma. Planen bör också ta hänsyn till 
framtida alternativa sträckor för tåg. 
 
Fler behöver resa hållbart vilket måste beaktas i takt med en befolkningsökning och exploatering. 
Ny bebyggelse ska planeras med hänsyn till framkomlighet av trafikstråk att dessa planeras på ett 
sådant sätt så inlåsning inte sker och förhindrar nya trafikstråk.  
Hållbart och med goda förutsättningar för kollektivt resande såväl norrut som söderut. Kungälvs 
kommun är omgiven av vatten på tre håll och olika typer överfarter bör inkluderas i fortsatta 
analysarbetet.  
  
BSU vill se ett tydligare remissvar analyserat ur ett medborgar-och brukarperspektiv. 
Kungälvs kommun tillväxttakt är beroende av framkomlighet och höga bullernivåer (centralt), 
luftföroreningar, farligt gods genom staden är idag verklighet i kommunen. 
Fortsatt utbyggnad av cykelstråk och möjlighet till kollektivt resande är en förutsättning för en god 
och hållbar samhällsbyggnad.   
  
Beredningen för samhälle och utveckling 
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 § 27/2021 

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597) 

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet 
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I 
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven 
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att 
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning 
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021. 
 
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 
 
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och 
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala 
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens 
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler 
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar 
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust 
stad. 
 
Planförslaget (FÖP centrum)  – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett 
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger 
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att 
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga 
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande 
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. 
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som 
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas. 
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och 
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras. 
 
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där 
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur 
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig 
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska 
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv 
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling. 
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som 
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a. 
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg 
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg 
Bilaga Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019 

Beslut 

1. Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag 
till översiktsplan Göteborg. 

__________ 
Beredningen lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:    sbk@stadsbyggnad.goteborg.se      diarienumret 0609/16. 

 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

EKONOMI 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(2)  

Handläggarens namn 
Andreas Forsner  

2021-05-27 

 
 
 
 

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av 
rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet (Dnr 
KS2021/0613-2) 

Sammanfattning 

En remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster har inkommit från 
infrastrukturdepartementet. Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  
 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. 
 
Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i promemorian. 
 
Förslag till beslut: Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga 
synpunkter.  
 
 

Juridisk bedömning  

I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling 
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i 
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas 
också förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster 
inom transportområdet. 

Bakgrund 

En remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster har inkommit från 
infrastrukturdepartementet. Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  
 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. 
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, innebär att 
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och vissa 
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tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, 
s.k. minimimål. Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå och 
skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av fordon. 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling 
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i 
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas 
också förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster 
inom transportområdet. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Remissvaren ska ha kommit 
in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 juni 2021. 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen tillstyrker innehållet i promemorian och har inga synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål är 
inte relevant i ärendet.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 är inte relevant i ärendet.  
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.  
 

Ekonomisk bedömning 

Förslagen i promemorian innebär inte några ekonomiska kostnader för kommunen.  
 

Förslag till beslut 

Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga synpunkter.  
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorchef Samhälle & Utveckling Verksamhetschef Teknik 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Kategorier: SANDRA 
 
I promemorian finns grunddirektivet (2009/33/EG) och ändringsdirektivet (EU) 2019/1161 som bilagor. 
 
Remissinstanser finns angivna i remissmissivet.  
 

Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 juni 2021. Svaren bör 

lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

anneli.giorgi@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/00867 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 

format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om 

remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter 

remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 

ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några 

synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan 

laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – 

hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets 

webbplats www.regeringen.se. 

Maria Gelin 

Departementsråd 
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Ydre kommun 

Örebro kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Övertorneå kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 

juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se 
och med kopia till anneli.giorgi@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
12021/00867 och remissinstansens namn i ämnesraden på e
postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad tiJl en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regenngen.se. 
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Promemoria 
 
 

Genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster 

 
 

 
 

Promemorians huvudsakliga innehåll 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för 
att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om 
ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. 

Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 
2021, innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas 
efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, 
uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. 
Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå 
och skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade 
mellan olika slag av fordon. 

I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, 
i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om 
miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också 
förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa tjänster inom transportområdet. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
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1 Författningstext 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:846) 
om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa kollektivtrafiktjänster 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

dels att rubriken till lagen samt 2 och 4–7 §§ och rubrikerna närmast före 
4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a och 8–11 §§, och närmast 
före 11 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
Lag om miljökrav vid upphand-
ling av bilar och vissa kollektiv-
trafiktjänster 

Lag om miljökrav vid upphand-
ling av bilar och vissa tjänster 
inom vägtransportområdet 

2 §2 
Denna lag gäller vid upphandling 

enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna eller lagen 
(2016:1147) om upphandling av 
koncessioner, om upphandlingen 
avser 

Denna lag gäller vid upphandling 
enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling eller lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, om 
upphandlingen avser 

1. köp eller leasing av bilar, eller 
 
2. köp av persontransporttjäns-

ter som tillhandahålls av ett 
kollektivtrafikföretag inom ramen 
för ett avtal om allmän trafik. 

1. köp, leasing, hyra eller hyrköp 
av bilar, eller 

2. köp av följande tjänster som 
omfattas av angiven CPV-kod 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
2195/2002 av den 5 november 2002 
om en gemensam terminologi vid 
offentlig upphandling (CPV), i 
lydelsen enligt kommissionens 
förordning (EG) nr 213/2008: 

a) kollektivtrafik på väg, CPV-
kod 60112000-6, 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om 
ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. 
2 Senaste lydelse 2016:1159. 
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      b) passagerartransporter på väg 
för särskilda ändamål, CPV-kod 
60130000-8, 

c) icke-reguljära passagerar-
transporter, CPV-kod 60140000-1, 

d) sophämtning, CPV-kod 
90511000-2, 

e) posttransporter på väg, CPV-
kod 60160000-7, 

f) pakettransporter, CPV-kod 
60161000-4, 

g) postutdelning, CPV-kod 
64121100-1, och 

h) paketutlämning, CPV-kod 
64121200-2. 

Lagen gäller också upphandling 
av tjänstekoncessioner för 
kollektivtrafik med buss i enlighet 
med 4 a kap. lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik. 

Lagen gäller inte köp eller 
leasing av bilar som  

1. är konstruerade och tillver-
kade för användning av Försvars-
makten, det civila försvaret, 
räddningstjänsten eller ordnings-
makten, eller  

2. används uteslutande inom 
inhägnade järnvägs-, industri- 
eller tävlingsområden eller andra 
liknande inhägnade områden. 

Lagen gäller inte när direktupp-
handling får användas enligt 
19 kap. 7 § tredje stycket lagen om 
offentlig upphandling eller 19 kap. 
7 § tredje stycket lagen om 
upphandling inom försörjnings-
sektorerna. 

 

 2 a § 
Lagen gäller inte i fråga om 
1. bussar med en totalvikt som 

överstiger 5 ton och som inte har 
a) tillverkats med utrymme för 

ståplatspassagerare, eller 
b) utformats för befordran av 

sådana passagerare, 
2. bilar som är konstruerade och 

tillverkade för användning av 
Försvarsmakten, det civila 
försvaret, räddningstjänsten eller 
ordningsmakten, 

3. bilar som används uteslutande 
inom inhägnade järnvägs-, 
industri- eller tävlingsområden 
eller andra liknande områden, och 
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4. ambulanser, likbilar, mobil-
kranar och bilar som är rullstols-
anpassade eller bepansrade. 

 
Definitioner Ord och uttryck i lagen 

4 §3 
I denna lag betyder 
bil: ett fordon som i 2 § lagen 

(2001:559) om vägtrafikdefini-
tioner betecknas som personbil, 
buss eller lastbil, 

leasing: hyra med en bestämd 
hyrestid på minst ett år, och 

livslängd: den tidsperiod som 
normalt kan beräknas förflyta från 
det att en bil köps in till dess att den 
tas ur drift. 

Med ambulans, likbil, mobilkran, 
rullstolsanpassad bil och 
bepansrad bil avses detsamma som 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 
30 maj 2018 om godkännande av 
och marknadskontroll över motor-
fordon och släpfordon till dessa 
fordon samt av system, komponen-
ter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för sådana fordon, 
om ändring av förordningarna 
(EG) nr 715/2007 och (EG) nr 
595/2009 samt om upphävande av 
direktiv 2007/46. 

Bil, personbil, lätt lastbil, tung 
lastbil, buss och totalvikt har 
samma betydelse i denna lag som i 
lagen (2001:559) om vägtrafik-
definitioner. 

Andra termer och uttryck som 
används i denna lag har samma 
betydelse som i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna och lagen 
(2016:1147) om upphandling av 
koncessioner. 

 

5 § 
Med kollektivtrafikföretag, 

allmän trafikplikt och avtal om 
allmän trafik avses detsamma som i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av 
den 23 oktober 2007 om kollektiv-
trafik på järnväg och väg och om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 
1107/70. 

I denna lag betyder 

 
3 Senaste lydelse 2016:1159. 
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       alternativa drivmedel: bränslen 
eller kraftkällor som, åtminstone 
delvis, fungerar som ersättning för 
fossila oljekällor för energiförsörj-
ning till transporter och som kan 
bidra till förbättring av miljö-
prestandan inom transportsektorn, 

 den första referensperioden: 
tiden från och med den 2 augusti 
2021 till och med den 31 december 
2025, 

 den andra referensperioden:  
tiden från och med den 1 januari 
2026 till och med den 31 december 
2030, 

 lätt bil: en personbil, en lätt 
lastbil eller en buss med en totalvikt 
av högst 5 ton, 

ren lätt bil:  
1. en lätt bil som under den första 

referensperioden släpper ut 
a) högst 50 gram koldioxid per 

kilometer, och 
b) mindre än 80 procent av de 

tillämpliga utsläppsgränserna för 
luftföroreningar (RDE) vid faktisk 
körning, eller 

2. en lätt bil som under den andra 
referensperioden och under varje 
följande femårsperiod inte släpper 
ut någon koldioxid, 

ren tung buss: en buss med en 
totalvikt över 5 ton som 

a) är ett elfordon, eller 
b) drivs med ett annat alternativt 

drivmedel än el, 
ren tung lastbil: en tung lastbil 

som 
a) är ett elfordon, eller 
b) drivs med ett annat alternativt 

drivmedel än el,  
utsläppsfri buss: en buss med en 

totalvikt över 5 ton som släpper ut 
a) mindre än 1 gram koldioxid 

per kilowattimme, fastställt i 
enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
595/2009 av den 18 juni 2009 om 
typgodkännande av motorfordon 
och motorer vad gäller utsläpp från 
tunga fordon (Euro 6) och om 
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tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon 
samt om ändring av förordning 
(EG) nr 715/2007 och direktiv 
2007/46/EG och om upphävande 
av direktiven 80/1269/EEG, 
2005/55/EG och 2005/78/EG och 
EU-förordningar som har antagits 
med stöd av den förordningen, eller 

b) mindre än 1 gram koldioxid 
per kilometer, fastställt i enlighet 
med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon 
med avseende på utsläpp från lätta 
personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon 
och EU-förordningar som har 
antagits med stöd av den 
förordningen. 

 Andra ord och uttryck som 
används i denna lag har samma 
betydelse som i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling och lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna. 

 
Hur bilars energi- och miljö-
påverkan ska beaktas 

Krav vid upphandling 

6 § 
Upphandlande myndigheter och 

enheter ska, vare sig de använder 
sig av tekniska specifikationer eller 
ett kriterium för tilldelning av ett 
kontrakt (tilldelningskriterium), 
när de genomför upphandlingar 
som omfattas av denna lag, beakta 
energi- och miljöpåverkan vid drift 
under bilens hela livslängd. 

En upphandlande myndighet 
eller enhet ska för varje angiven 
referensperiod och för varje 
följande femårsperiod uppfylla 
kraven i 7–9 §§ i de avtal som 
myndigheten eller enheten tilldelar 
efter upphandlingar som omfattas 
av denna lag. 

7 §4 
Om den upphandlande myndig-

heten eller enheten väljer att beakta 
energi- och miljöpåverkan som 

För varje referensperiod och för 
varje följande femårsperiod ska 
andelen rena lätta bilar uppgå till 

 
4 Senaste lydelse 2016:1159. 
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      avses i 6 § som ett tilldelnings-
kriterium, ska driftskostnaderna 
under bilens hela livslängd för 
energianvändning och utsläpp av 
koldioxid, kväveoxider (NOX), 
icke-metankolväten (NMHC) och 
partiklar omvandlas till ett belopp i 
pengar. 

minst 38,5 procent av det totala 
antalet lätta bilar som tilldelade 
avtal omfattar. 

Bestämmelser om tekniska 
specifikationer finns i 9 kap. lagen 
(2016:1145) om offentlig upphand-
ling och i 9 kap. lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjnings-
sektorerna. 

 

Bestämmelser om tekniska krav 
och funktionskrav finns i 7 kap. 
lagen (2016:1147) om upphandling 
av koncessioner. 

 

Bestämmelser om tilldelnings-
kriterier finns i 16 kap. 1–6 §§ samt 
19 kap. 24–26 §§ lagen om offent-
lig upphandling, i 15 kap. 1–6 §§ 
samt 19 kap. 24–26 §§ lagen om 
upphandling inom försörjnings-
sektorerna och i 13 kap. 1–4 §§ 
lagen om upphandling av konces-
sioner. 

 

 
 8 § 

För den första referensperioden 
ska andelen rena tunga lastbilar 
uppgå till minst 10 procent och 
andelen rena tunga bussar uppgå 
till minst 45 procent av det totala 
antalet tunga lastbilar respektive 
tunga bussar som tilldelade avtal 
omfattar. 

För den andra referensperioden 
och för varje följande femårsperiod 
ska andelen rena tunga lastbilar 
uppgå till minst 15 procent och 
andelen rena tunga bussar uppgå 
till minst 65 procent av det totala 
antalet tunga lastbilar respektive 
tunga bussar som tilldelade avtal 
omfattar. 

Utöver vad som sägs i första och 
andra styckena ska minst hälften av 
den angivna andelen rena tunga 
bussar vara utsläppsfria bussar. 
För den första referensperioden får 
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dock andelen utsläppsfria bussar 
minskas till en fjärdedel om mer än 
80 procent av samtliga bussar i 
tilldelade avtal är tvåvånings-
bussar. 

 
 9 § 

Vid upphandling som avser köp, 
leasing, hyra eller hyrköp ska 
antalet bilar i varje avtal som 
tilldelats under respektive referens-
period utgöra underlag för beräk-
ningen av om kraven är uppfyllda. 

Vid upphandling av tjänster ska 
antalet bilar som är avsedda att 
användas för att tillhandahålla 
tjänsterna som ingår i varje avtal 
som tilldelats under respektive 
referensperiod utgöra underlag för 
beräkningen av om kraven är 
uppfyllda. 

 
 10 § 

När en upphandlande myndighet 
eller enhet har tilldelat ett avtal, 
ingått ett ramavtal eller gjort ett 
avrop från ett ramavtal ska 
myndigheten eller enheten lämna 
uppgifter om upphandlingen eller 
avropet till den statistikmyndighet 
som avses i 3 § lagen (2019:668) 
om upphandlingsstatistik. 

 
 Bemyndigande 
 
 11 § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om de 
uppgifter som de upphandlande 
myndigheterna och enheterna ska 
lämna till statistikmyndigheten. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har 

skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs, 
upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet.   
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      1.2 Förslag till förordning om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet 

Härigenom föreskrivs1 följande. 

Lagstödet för förordningen 
1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 

– 11 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa tjänster inom vägtransportområdet i fråga om 6 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Ord och uttryck i förordningen 
2 §    Med elfordon i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet och i denna förordning 
avses ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en 
icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt 
uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt. 

 
3 §    Med alternativa drivmedel i lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet och i 
denna förordning avses bland annat 

– el, 
– väte, 
– biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, 
– syntetiska och paraffiniska bränslen, 
– metangas, och 
– gasol. 
Med alternativa drivmedel avses däremot inte 
– biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för 

indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 
2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och 
certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen 
med låg risk för indirekt ändrad markanvändning, eller 

– biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som 
blandas med konventionella fossila bränslen. 

 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 
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4 §    Med de tillämpliga utsläppsgränserna för ren lätt bil enligt 
betydelsen i 5 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa tjänster inom vägtransportområdet, avses gränserna enligt 
bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 
av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende 
på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och 
EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen. 

Uppgifter om avrop 
5 §    Uppgifter om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal 
enligt 10 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa tjänster inom vägtransportområdet ska lämnas till 
Upphandlingsmyndigheten. 

Bemyndiganden 
6 §    Upphandlingsmyndigheten får meddela föreskrifter om 

1. vilka uppgifter som de upphandlande myndigheterna och enheterna 
ska lämna för att Sverige ska kunna fullgöra den rapportering som krävs 
enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av 
den 23 april 2009 om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för 
utsläppssnål mobilitet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/1161,  

2. hur uppgifterna ska utformas, och 
3. hur uppgifterna ska lämnas. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:847) om miljökrav 

vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har 

skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs, 
upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet.   
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      1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) 
om kollektivtrafik 

Härigenom föreskrivs att 4 a kap. 2 och 5 §§ lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 a kap. 
2 §1 

När lagen (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner och 
lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster tillämpas ska 
det som sägs i de lagarna om 

När lagen (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner och 
lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransportområdet 
tillämpas ska det som sägs i de 
lagarna om 

1. upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i stället avse 
behörig myndighet eller den till 
vilken befogenhet överlämnats 
enligt 3 kap. 2 §, och 

2. upphandling ha den innebörd 
som anges i 1 § 4. 

1. upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i stället avse 
behörig myndighet eller den som 
befogenhet har överlämnats till 
enligt 3 kap. 2 §, och 

2. upphandling ha den innebörd 
som anges i 1 § 4. 

När lagen om upphandling av 
koncessioner tillämpas ska det som 
sägs i den lagen om 

1. koncessioner även gälla 
tjänstekontrakt, 

2. koncessionsdokument även 
avse upphandlingsdokument enligt 
definitionen av detta i lagen 
(2016:1145) om offentlig upphand-
ling och lagen (2016:1146) om 
upphandling inom försörjnings-
sektorerna, 

3. koncessionshavare i stället 
avse ett kollektivtrafikföretag som 
har tilldelats ett avtal om allmän 
trafik, 

4. leverantör i stället avse 
kollektivtrafikföretag, och 

5. värde ha den innebörd som 
anges i 1 § 3. 

När lagen om upphandling av 
koncessioner tillämpas ska det som 
sägs i den lagen om 

1. koncessioner även gälla 
tjänstekontrakt, 

2. koncessionsdokument även 
avse upphandlingsdokument enligt 
definitionen i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling och lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, 

3. koncessionshavare i stället 
avse ett kollektivtrafikföretag som 
har tilldelats ett avtal om allmän 
trafik, 

4. leverantör i stället avse 
kollektivtrafikföretag, och 

5. värde ha den innebörd som 
anges i 1 § 3. 

 

5 §2 
 
1 Senaste lydelse 2016:1212. 
2 Senaste lydelse 2016:1212. 
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Bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas vid upphandling som avser 
1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på 

vatten, och 
2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik. 
Vid upphandling av tjänstekon-

cessioner för kollektivtrafik med 
buss ska även lagen (2011:846) om 
miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster 
tillämpas. 

Vid upphandling av tjänstekon-
cessioner för kollektivtrafik med 
buss ska även lagen (2011:846) om 
miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa tjänster inom väg-
transportområdet tillämpas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.   
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      1.4 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2015:527) med instruktion för 
Upphandlingsmyndigheten 

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2015:527) med instruktion 
för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 a §1 
Myndigheten ska ansvara för att 
1. uppdatera Europeiska 

kommissionens online-verktyg för 
tillhandahållande av intyg och 
certifikat (e-Certis) i enlighet med 
artikel 59.6 och artikel 61.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig 
upphandling, i den ursprungliga 
lydelsen, och 

Myndigheten ska ansvara för att 
1. uppdatera Europeiska 

kommissionens online-verktyg för 
tillhandahållande av intyg och 
certifikat (e-Certis) i enlighet med 
artikel 59.6 och artikel 61.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig 
upphandling, i den ursprungliga 
lydelsen, 

2. lämna sådana officiella 
förklaringar som avses i 
artikel 60.2 tredje stycket i direktiv 
2014/24/EU och göra dessa 
tillgängliga i e-Certis. 

2. lämna sådana officiella 
förklaringar som avses i 
artikel 60.2 tredje stycket i direktiv 
2014/24/EU och göra dessa 
tillgängliga i e-Certis, och 

 3. fullgöra den skyldighet att 
rapportera till Europeiska kommis-
sionen som följer av artikel 10.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/33/EG av den 23 
april 2009 om främjande av rena 
vägtransportfordon till stöd för 
utsläppssnål mobilitet, i lydelsen 
enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/1161 av 
den 20 juni 2019 om ändring av 
direktiv 2009/33/EG om främjande 
av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 
   

 
1 Senaste lydelse 2016:1225. 



31 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet - KS2021/0613-2 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

  

  

      

16 

1.5 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ förordningen (2020:486) om miljö-
och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 
Förordningen gäller för 

myndigheter under regeringen. 
Förordningen gäller för 

myndigheter under regeringen. I 
fråga om miljökrav finns det 
bestämmelser även i lagen 
(2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransport-
området. 

Förordningens krav ska inte tillämpas på 
1. utryckningsfordon, 
2. fordon som är avsedda att användas av Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut 
eller Fortifikationsverket, 

3. fordon som är avsedda att användas av utlandsmyndigheterna, 
4. fordon som är avsedda att användas av Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen i myndigheternas polisiära verksamhet, 
5. fordon som är avsedda att användas av Ekobrottsmyndigheten, Tull-

verket eller Kustbevakningen i myndigheternas spaningsverksamhet, 
6. fordon som är anpassade för personskydd, 
7. fordon som är avsedda att användas vid krockprov, eller 
8. fordon som är avsedda att användas i museiverksamhet. 

3 § 
I denna förordning avses med 
alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas 

och körs av förare som har alkohol i utandningsluften, 
bilhyra: hyra av en bil, utan anlitande av förare, för kortare tid än ett år, 
leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år, och 
miljöbil: en personbil eller en lätt 

lastbil som uppfyller kraven i 5 § 
förordningen (2017:1334) om 
klimatbonusbilar. 

miljöbil: en personbil eller en lätt 
lastbil som uppfyller de krav som 
ställs på en ren lätt bil för den 
första referensperioden enligt 5 § 
lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransport-
området. 

                       
  



31 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet - KS2021/0613-2 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

  

  

17 

      1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har 

påbörjats före ikraftträdandet.   
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2 Grunddirektivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar m.m. 

Europaparlamentet och rådet beslutade den 23 april 2009 direktiv 
2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransport-
fordon. Syftet med direktivet är att främja och stimulera marknaden för 
rena och energieffektiva fordon samt att förbättra transportsektorns bidrag 
till Europeiska unionens miljö-, klimat- och energipolitik. Detta ska ske 
genom att upphandlande myndigheter och enheter samt vissa andra vid 
inköp av vägtransportfordon beaktar energi- och miljöpåverkan vid 
användning under hela den tid fordonet är i drift. 

Kommissionens utvärdering av direktiv 2009/33/EG visar att effekterna 
av direktivet har varit mycket begränsade. Allmänt sett används inte 
offentlig upphandling på ett sådant sätt att den bidrar till en ökad 
marknadsandel för rena och energieffektiva vägtransportfordon. 
Direktivet har inte heller haft önskvärd effekt eftersom tillämpnings-
området är för begränsat och kraven som ställs på inköp av fordon antingen 
är för otydliga eller för komplicerade. Mot den bakgrunden antogs 
Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 
om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon. 

3 Ändringsdirektivet (EU) 2019/1161 
Det övergripande syftet med ändringsdirektivet är att förstärka den 
offentliga upphandlingens betydelse för att främja marknadsintroduktion 
av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Mot den bakgrunden och 
mot bakgrund av de allvarliga brister som kommissionen konstaterade i 
utvärderingen av grunddirektivet, är ändringarna betydande i fråga om de 
krav som ställs på medlemsstaterna och indirekt på upphandlande 
myndigheter och enheter. Samtliga artiklar i grunddirektivet har ersatts 
eller utgått och bilagan har ersatts. Titeln har ersatts och grunddirektivet 
benämns nu Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 
23 april 2009 om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för 
utsläppssnål mobilitet. 

Artikel 1 (Syfte och mål) poängterar att vid upphandling av vissa 
vägtransportfordon ska energi- och miljöpåverkan beaktas under hela 
livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom 
utsläpp av vissa föroreningar. Skrivningen i denna del, och i fråga om 
syftet, är innehållsmässigt densamma som i grunddirektivet. Skillnaden är 
att direktivet numera innebär att det är medlemsstaterna som ska 
säkerställa att upphandlande myndigheter och enheter beaktar målen 
medan grunddirektivet kopplade målen direkt till sådana myndigheter och 
enheter. 

Artikel 2 (Undantag) reglerar möjligheten för medlemsstaterna att 
bevilja undantag från kraven i direktivet för vissa fordon med hänvisning 
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om 
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      godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon. 
De fordon som i första hand omfattas är desamma som 
tidigare – konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning av 
försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten samt 
för användning huvudsakligen på byggarbetsplatser, i stenbrott, i hamnar 
eller på flygplatser – men numera omfattas även bepansrade fordon, 
ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon och mobilkranar. 

Artikel 3 (Tillämpningsområde) reglerar de upphandlingar som 
direktivet ska tillämpas på, nämligen – i den mån upphandlande 
myndigheter eller enheter ska tillämpa upphandlingsförfarandena enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig 
upphandling och direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, transport och posttjänster – avtal 
om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon samt vissa 
tjänsteavtal som anges i bilagan. Tjänsterna är kollektivtrafik på väg, 
passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, icke-reguljära 
passagerartransporter, sophämtning, posttransporter på väg, pakettrans-
porter, postutdelning och paketutlämning. Direktivet ska också tillämpas 
på upphandlingar genom avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg 
och väg (kollektivtrafikförordningen), där syftet är att tillhandahålla 
passagerartransporter på väg över ett tröskelvärde som ska fastställas av 
medlemsstaterna och som inte överskrider det tillämpliga tröskelvärdet i 
artikel 5.4 i den förordningen. Direktivet ska inte tillämpas på vissa 
fordonskategorier (jordbruks- och skogsbruksfordon, två- eller trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar, bandfordon samt självgående fordon som utför 
arbete) och tyngre bussar som inte har utrymme för ståplatspassagerare. 
Tillämpningsområdet är utökat i förhållande till tidigare, dels genom 
tillägget av leasing, hyra och hyrköp, dels genom tillägget av vissa 
tjänsteavtal. 

Artikel 4 (Definitioner) definierar, liksom tidigare, upphandlande 
myndigheter och enheter samt vägtransportfordon. Det som tillkommer är 
rent fordon och utsläppsfritt tungt fordon. 

Artikel 5 (Minimimål för upphandling) anger medlemsstaterna ska 
säkerställa att de minimimål för upphandling av fordon och tjänster enligt 
artikel 3.1 uppfylls. Målen uttrycks som en minsta procentandel rena 
fordon av det totala antalet vägtransportfordon som omfattas av samtliga 
avtal enligt artikel 3. Målen framgår av bilagan och är olika för rena lätta 
respektive rena tunga fordon och avser två referensperioder. Den första 
löper från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025 
och den andra under den påföljande femårsperioden. Minimimålen är på 
medlemsstatsnivå och betyder för Sveriges del att andelen rena lätta fordon 
(personbil, lätt lastbil och buss med en högsta totalvikt på 5 ton) ska vara 
minst 38,5 procent. Detta gäller för båda referensperioderna. Andelen rena 
tunga fordon (tung lastbil och övriga bussar) ska för den första 
referensperioden vara minst 10 procent för tunga lastbilar och minst 45 
procent för bussar. För den andra referensperioden ökar andelen till 15 
respektive 65 procent. Dessutom ska, som huvudregel, för båda perioderna 
hälften av andelen rena bussar uppfyllas genom upphandling av 
utsläppsfria bussar. 

Artiklarna 6 och 7 utgår. 
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Artikel 8 (Utbyte av kunskap och bästa praxis) anger att kommissionen 
ska underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av kunskap om och 
bästa praxis för främjande av upphandlingar av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. 

Artikel 9 (Kommittéförfarande) reglerar kommissionens biträde av en 
kommitté. 

Artikel 10 (Rapportering och översyn) reglerar inledningsvis – vilket är 
nytt i förhållande till tidigare – krav på medlemsstaterna i fråga om 
underrättelser och rapporter. Senast den 2 augusti 2022 ska medlems-
staterna underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits och om 
sina avsikter avseende framtida genomförandeåtgärder. Medlemsstaterna 
ska också senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, lämna en 
rapport till kommissionen om genomförandet av direktivet. Rapporterna 
ska åtfölja de rapporter som ska lämnas enligt upphandlingsdirektiven: 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 
2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av 
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande 
av direktiv 2004/17/EG. Rapporterna ska även innehålla information om 
hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen 
enligt artikel 3.1. Artikel 10 reglerar i övrigt åtgärder som kommissionen 
ska sköta, bland annat att bistå medlemsstaterna i deras 
rapporteringsskyldighet, att lämna förslag om ändring av direktivet för 
perioden efter 2030 samt att anta genomförandeakter. 

Medlemsstaterna ska senast den 2 augusti 2021 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. 

4 Gällande rätt 

4.1 Det generella upphandlingsregelverket 

4.1.1 Upphandlingslagarna 
Upphandlingsregelverket består av tre huvudsakliga lagar: lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, förkortad LOU, lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjningssektorerna, förkortad LUF och lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, förkortad LUK. Lagarna 
genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG (LOU-direktivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 
om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 
2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). Lagarna innehåller 
också ett kapitel med regler om upphandling som inte styrs av direktiven. 
Avgörande för om upphandlingar omfattas av direktiven är de 
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      tröskelvärden som finns i upphandlingslagarna. I 19 kap. LOU regleras 
upphandlingar under tröskelvärdena, dvs. icke-direktivstyrda upphand-
lingar. Motsvarande reglering finns i 19 kap. LUF och i 15 kap. LUK. 
Kapitlen reglerar även upphandling av sådana sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster som anges i en bilaga till respektive lag. 

I 19 kap. 7 § LOU finns särskilda bestämmelser om direktupphandling 
och motsvarande reglering finns i LUF. En direktupphandling är ett 
upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på 
annonsering. Det finns inga bestämmelser om till exempel 
konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den 
upphandlande myndigheten eller enheten har stor frihet att själv välja hur 
en direktupphandling ska genomföras. Direktupphandling kan användas i 
tre situationer: Om upphandlingens värde inte överstiger 28 procent av 
tröskelvärdet (direktupphandlingsgränsen), om förutsättningarna för 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ 
LOU respektive 6 kap. 5–12 §§ LUF är uppfyllda, eller om det finns 
synnerliga skäl. Direktupphandlingsgränsen är för närvarande 615 312 
kronor enligt LOU och 1 142 723 kronor enligt LUF. 

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader som inte omfattas av annan upphandlingslag eller av 
något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. LOU 
ska tillämpas av upphandlande myndigheter. Till dessa hör statliga och 
kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och 
regioner. Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda 
organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov 
i det allmännas intresse och där staten, en kommun, en region eller en 
annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller 
kontrollerar verksamheten. Även sammanslutningar av en eller flera 
myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ omfattas. 

LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och bygg-
entreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 
försörjningssektorerna vatten, energi, transporter eller posttjänster. En 
förutsättning är att det som köps in är kopplat till just den verksamhet som 
faller in under LUF. Lagen ska tillämpas av upphandlande enheter. Till 
dessa hör dels upphandlande myndigheter, dels företag som är verksamma 
inom försörjningssektorerna och som en upphandlande myndighet har ett 
bestämmande inflytande över. Detsamma gäller för företag som bedriver 
verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av en särskild rättighet 
eller ensamrätt. 

LUK är tillämplig vid upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. 
En koncession är när en leverantör får i uppdrag att utföra tjänster åt någon 
annan, som också är den som betalar leverantören. Ett exempel på en 
koncession är när en kommun ger ett företag i uppdrag att driva en 
parkeringsplats. Företaget får då sin ersättning i form av 
parkeringsavgifter. Ersättningen kommer alltså inte från kommunen. I 
vissa fall kan ersättningen komma både från parkeringsplatsens kunder 
och från kommunen. LUK ska tillämpas av upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter. 
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4.1.2 Annonsering och statistik om offentlig 
upphandling 

Annonsering 
Bestämmelser om annonsering av upphandling finns i huvudsak i 10 och 
19 kap. LOU respektive LUF. I upphandlingsförordningen (2016:1162) 
finns närmare bestämmelser om annonsering. För direktivstyrda 
upphandlingar är den närmare utformningen av annonser fastställd av 
kommissionen genom bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 
2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär 
för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om 
upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. En annons om 
en direktivstyrd upphandling ska skickas elektroniskt till Europeiska 
unionens publikationsbyrå för publicering i databasen TED (Tenders 
Electronic Daily). Den som ska publicera en annons eller ett meddelande 
i TED ska enligt 5 § upphandlingsförordningen använda de standard-
formulär som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2015/1986. Bestämmelser om innehållet i annonser om icke-direktivstyrda 
upphandlingar finns i 14–14 c §§ upphandlingsförordningen.  

Från skyldigheten att annonsera upphandling finns vissa undantag, 
exempelvis vid direktupphandling, se 19 kap. 11 § andra stycket LOU. 

Det är inte enbart en anbudsinfordran som ska annonseras utan som 
huvudregel även resultatet av en upphandling (efterannonsering), se 
10 kap. 4 § och 19 kap. 12 § LOU. Vad en efterannons ska innehålla 
framgår av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 när det gäller 
direktivstyrda upphandlingar och av 14 c § upphandlingsförordningen när 
det gäller icke-direktivstyrda upphandlingar. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det inte är avtalet i sig som ska annonseras utan vissa delar av 
avtalets innehåll. 

I artikel 50.2 andra stycket i LOU-direktivet och artikel 70.2 andra 
stycket i LUF-direktivet föreskrivs en möjlighet att göra undantag från 
skyldigheten att efterannonsera när det gäller kontrakt som grundas på ett 
ramavtal. Medlemsstaterna får dock fastställa att de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna varje kvartal ska samla annonser om 
resultatet av upphandlingsförfarandet för de kontrakt som grundas på 
ramavtalet. I sådana fall ska de upphandlande myndigheterna sända de 
samlade annonserna senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. Av 
10 kap. 4 § tredje stycket och 19 kap. 12 § tredje stycket LOU framgår att 
Sverige inte valt den vägen. Bestämmelserna innebär att det inte finns 
någon skyldighet att publicera en efterannons vid tilldelning av kontrakt 
som grundar sig på ett ramavtal, se propositionen Nytt regelverk om 
upphandling (prop. 2015/16:195 s. 600 f.). 

Annonsdatabaser och statistikdatabas 
Den 1 juli 2020 trädde lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik och 
förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik i kraft och från den 1 
januari 2021 gäller nya bestämmelser i upphandlingslagarna och i 
upphandlingsförordningen om annonsering i en registrerad annonsdatabas, 
se propositionen Statistik på upphandlingsområdet (prop. 2018/19:142).  
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      Enligt 4 § lagen om upphandlingsstatistik ska statistikmyndigheten föra 
en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet. Databasen ska 
innehålla uppgifter från och om annonser om upphandling. Den får även 
innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för att ta fram 
statistik.  

För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska, enligt 
närmare bestämmelser i respektive kapitel om annonsering i LOU, LUF 
och LUK, alla upphandlingar annonseras i en registrerad annonsdatabas, 
även de som enligt bestämmelserna i EU-direktiven om upphandling ska 
annonseras i TED. Den som driver en registrerad annonsdatabas är enligt 
8 § lagen om upphandlingsstatistik skyldig att lämna obearbetade 
uppgifter från och om annonser till statistikmyndigheten. 

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlings-
statistik och Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet. Upphand-
lingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra 
sig, meddela föreskrifter om bland annat vilka uppgifter statistikdatabasen 
ska innehålla. Sådana föreskrifter har meddelats i Upphandlings-
myndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för 
statistikändamål. 

4.1.3 Särskild nomenklatur 
CPV-nomenklaturen (Common Procurement Vocabulary) är ett klassifi-
ceringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera 
den terminologi som används av upphandlande myndigheter och enheter 
för att beskriva föremålet för en upphandling. Nomenklaturen regleras i 
Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) 
samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/ EG respektive 
2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller 
revidering av CPV, här kallad CPV-förordningen, som innehåller 
numeriska koder för varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten. 
CPV-nomenklaturen standardiserar de referenser som upphandlande 
myndigheter och enheter ska använda (skäl 3 i CPV-förordningen). Syftet 
med att ha en gemensam nomenklatur är att öka tillgängligheten och 
öppenheten för leverantörerna. Koderna har alltså inte någon rättslig 
verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera 
vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses. Däremot används 
CPV-koder i ett flertal paragrafer i LOU för att bestämma eller avgränsa 
lagens tillämpningsområde, exempelvis 1 kap. 5 § och 3 kap. 2 §. 
Motsvarande gäller LUF och LUK. De närmare övervägandena 
beträffande CPV-koder i upphandlingslagarna framgår av prop. 
2015/16:195 s. 463 f. 
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4.2 Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster 

Sedan den 1 juli 2011 gäller lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Lagen genomför 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 
om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Lagen 
gäller vid upphandlingar enligt LOU, LUF eller LUK, om upphandlingen 
avser köp eller leasing av bilar eller köp av persontransporttjänster som 
tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om 
allmän trafik. Med bil avses även t.ex. buss. 

Enligt lagen ska upphandlande myndigheter eller enheter vid 
upphandlingar som omfattas av lagen beakta energi- och miljöpåverkan 
vid drift under bilens hela livslängd. Sådan energi- och miljöpåverkan ska 
beaktas i upphandlingen antingen genom att det ställs miljökrav i form av 
tekniska specifikationer eller genom att energi- och miljöpåverkan 
används som ett tilldelningskriterium. I det senare fallet ska 
driftskostnaderna under bilens hela livslängd omvandlas till ett belopp i 
pengar. Lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska 
beakta kraven i lagen vid upphandling av bland annat kollektivtrafik-
tjänster. Enligt propositionen Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster (prop. 2010/11:118 s. 23) kan den som ansvarar för 
kollektivtrafiken på det sättet ställa krav i upphandlingen på 
kollektivtrafikföretagets fordonspark. Närmare bestämmelser om metoder 
för beräkning av driftskostnaderna finns i förordningen (2011:847) om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 

4.3 Lagen om kollektivtrafik 
Inom EU är kollektivtrafik en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. På 
transportområdet får medlemsstaterna i enlighet med unionslagstiftningen 
införa allmän trafikplikt. När en medlemsstats behöriga myndigheter ingår 
ett avtal som rör allmän trafikplikt (avtal om allmän trafik) måste den följa 
tillämpliga upphandlingsregler. Tilldelning av avtal omfattas generellt sett 
av EU:s upphandlingsdirektiv, såvida denna inte är föremål för 
speciallagstiftning eller av annan anledning är undantagen från direktivens 
tillämpningsområden. 

Inom transportområdet finns viss sektorsspecifik lagstiftning som 
innehåller bestämmelser om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas. I fråga 
om landtransporter är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg 
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EEG) nr 
1107/70 (kollektivtrafikförordningen) den huvudsakliga rättsakten i fråga 
om hur avtal om allmän trafik på området ska tilldelas. 

Enligt kollektivtrafikförordningen kan ett avtal om allmän trafik tilldelas 
som en tjänstekoncession. Vid tidpunkten för genomförandet av direktiv 
2009/33/EG var tjänstekoncessioner i princip undantagna från dåvarande 
upphandlingslagstiftning. Dessutom gällde en övergångsperiod för sådan 
tilldelning enligt artikel 5 i kollektivtrafikförordningen. Tjänstekonces-
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      sioner kom därför inte att omfattas av lagen om miljökrav vid upphandling 
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (prop. 2010/11:118 s. 24). Detta 
förändrades genom de nya upphandlingslagarna och genom att 
övergångsperioden i kollektivtrafikförordningen samtidigt närmade sig 
sitt slut (december 2019). Den 1 januari 2017 infördes nya bestämmelser 
om upphandling av kollektivtrafik i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Enligt 4 a kap. 5 § i den lagen ska lagen om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas vid upphandling av 
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik enligt kollektivtrafikförordningen. 

4.4 Förordningen om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 

Miljökrav för myndigheters inköp och leasing av bilar infördes 2005 
genom förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar. Kraven skärptes och genom förordningen (2009:1) om miljö- 
och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor tillkom 
trafiksäkerhetskrav och tillämpningsområdet utökades till användning, 
hyra och upphandling av taxiresor. Sedan den 1 juli 2020 gäller 
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar. 

Förordningen gäller, liksom sina föregångare, myndigheter under 
regeringen och innehåller bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters inköp och leasing av bilar samt för myndigheters 
upphandling av bilhyra och taxiresor. Vissa fordon undantas, som utryck-
ningsfordon, och ett tiotal myndigheter är helt eller delvis undantagna från 
kraven, exempelvis Försvarsmakten, utlandsmyndigheterna och Polis-
myndigheten. 

Miljökraven omfattar personbilar och lätta lastbilar. Det grundläggande 
kravet vid inköp eller leasing är att bilen ska vara en miljöbil och uppfylla 
kraven i 5 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. En 
klimatbonusbil ska uppfylla tillämpliga utsläppskrav för lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och släppa ut högst 70 gram 
koldioxid per kilometer eller vara utrustad med teknik för drift med annat 
gasbränsle än gasol. Vid upphandling av bilhyra eller av taxiresor ska 
myndigheten välja miljöbilar. Om det finns särskilda skäl, får en 
myndighet göra avsteg från det kravet. 

Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en 
redogörelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina 
upphandlingar under det föregående kalenderåret. Den första redogörelsen 
enligt den nu gällande förordningen ska följaktligen lämnas under 2021. 
Den senaste redogörelsen avser rapportering för 2019 och med tillämpning 
av den tidigare förordningen. Definitionen av miljöbil i den förordningen 
var kopplad till regler om befrielse från fordonsskatt som upphörde att 
gälla i juli 2018. Eftersom Transportstyrelsen använt olika metoder under 
2018 och 2019 för att hantera detta förhållande, är det svårt att dra några 
omedelbara slutsatser om i vilken utsträckning myndigheterna uppfyllt 
kraven. Transportstyrelsen konstaterar i den senaste redogörelsen en något 
positiv utveckling med avseende på både miljö- och trafiksäkerhetskrav. 
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Efterlevnaden av kravet på att myndigheters bilar som är utrustade med 
teknik för att drivas med ett alternativt förnybart bränsle är dock låg och 
det fortsatt dominerande drivmedlet är diesel. 

5 Skärpta miljökrav vid upphandling av 
fordon m.m. 

5.1 Rättslig grund, minimimål och 
författningsstruktur 

5.1.1 Rättslig grund 
Ändringsdirektivet baseras, liksom grunddirektivet, på artikel 192.1 i 
fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget). Det innebär att 
direktivet är ett minimidirektiv med en gemensam lägsta nivå för att uppnå 
de miljömål som anges i artikel 191. 

5.1.2 Minimimålen för upphandling 
Enligt artikel 5 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att 
upphandling av fordon och tjänster enligt artikel 3 uppfyller de minimimål 
för upphandling som framgår av tabell 3 och 4 i bilagan. Minimimålen 
uttrycks som en minsta procentandel rena bilar av det totala antalet bilar 
som omfattas av berörda avtal och ska beräknas för en referensperiod. 
Direktivet anger två specifika referensperioder. Minimimålen är vidare 
uppdelade i två huvudgrupper – lätta respektive tunga bilar – och skiljer 
sig åt mellan referensperioderna och mellan medlemsstaterna. 

Minimimålen är fastställda på medlemsstatsnivå. Enligt direktivet är det 
helt upp till medlemsstaterna att fördela måluppfyllelseinsatserna mellan 
olika upphandlande myndigheter och enheter. Det är därför inte givet att 
kraven nationellt måste omsättas så att alla upphandlande myndigheter och 
enheter ska nå upp till respektive minimimål. Direktivet utesluter inte 
heller möjligheten att nationellt ställa krav på varje enskild upphandling 
och avtal, exempelvis att en viss andel av fordonen i varje enskild 
upphandling ska vara rena. I skäl 19 sägs att medlemsstaterna bör ha 
handlingsfrihet att fördela insatserna för att nå minimimålen på sitt 
territorium i enlighet med sin konstitutionella ram och sina transport-
politiska mål. Vid fördelningen av insatserna bör olika faktorer beaktas, 
såsom skillnaden i ekonomisk kapacitet, luftkvalitet, befolkningstäthet, 
transportsystemens egenskaper, politiken för utfasning av fossila bränslen 
i transportsektorn och minskning av luftföroreningar eller andra relevanta 
kriterier.   
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      5.1.3 Författningsform och författningsstruktur 

Förslag: Direktiv (EU) 2019/1161 ska genomföras genom ändringar i 
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster.  

Lagens rubrik ska ändras till lag om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Förordningen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska 
ersättas med en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa tjänster inom vägtransportområdet. 

 

Skälen för förslaget: Grunddirektivet 2009/33/EG har i allt väsentligt 
genomförts genom lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster. Även om de ändringar som gjorts genom 
ändringsdirektivet (EU) 2019/1161 är betydande, är syftet med regleringen 
detsamma. Det är rimligt och ändamålsenligt att direktivändringarna tas 
om hand i den nationella lagstiftningen genom ändringar och tillägg i lagen 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 
Direktivets tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta upphand-
lingar av fler tjänster än enbart inom kollektivtrafiken. Lagens rubrik bör 
därför ändras till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransportområdet. 

Upphandlingslagarna rör i betydande omfattning förhållanden som 
avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 i regeringsformen, se propositionen Ny 
lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (prop. 2006/07:128 s. 142) och 
Lagrådets yttrande i proposition 1992/93:88 om offentlig upphandling. 
Utrymmet för att delegera området från riksdagen till regeringen är därför 
begränsat. Förarbetena till lagen om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster tar inte uttryckligen upp frågan om 
lagkrav beträffande de frågor som regleras i den lagen (se dock Ds 2010:31 
s. 69), sannolikt därför att det inte fanns behov av annat än 
verkställighetsföreskrifter med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

Med de ändringar som behövs för att genomföra direktiv (EU) 
2019/1161 finns dock anledning att beröra frågan närmare. Till skillnad 
mot tidigare ställer direktivet nu inga omedelbara krav på de upphandlande 
myndigheterna och enheterna. Däremot kan Sverige som medlemsstat inte 
uppfylla miniminivåerna utan att den nationella lagstiftningen överför det 
kravet på upphandlande myndigheter och enheter. Å andra sidan behöver 
den regleringen inte innebära krav på varje enskild upphandling utan kan 
hanteras som ett sammantaget krav för de upphandlingar som genomförs 
under en viss tidsperiod (referensperioden). De förslagna bestämmelserna 
innebär att direktivets minimimål ska uppnås av upphandlande 
myndigheter och enheter. Det närmare förslaget i den delen finns i 
avsnitt 5.6.2. Bestämmelserna ska gälla bl.a. för statliga och kommunala 
myndigheter och vissa företag som är verksamma inom försörjnings-
sektorerna, se avsnitt 4.1.1. Regleringen rör därför snarare det förhållande 
som anges i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen – förhållandet 
mellan enskilda och det allmänna – än ett förhållande om enskildas 
ställning inbördes. Slutsatsen är därför att det finns ett utrymme för 
riksdagen att med stöd av 8 kap. 3 § regeringsformen bemyndiga 
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regeringen att meddela föreskrifter som ansluter till lagen. Det närmare 
förslaget i den delen finns i avsnitt 5.7.3 och 5.7.4. 

Förordningen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster reglerar hur en omvandling ska göras av vissa 
driftskostnader till ett belopp i pengar. Eftersom direktivet numera inte 
reglerar miljökraven på detta sätt, har förordningen innehålls-
mässigt – med undantag av 8 § rörande information som tas upp i 
avsnitt 5.6 – spelat ut sin roll. Den reglering som föreslås på förordnings-
nivå bör därför tas in i en ny förordning med samma namn som lagen. 

5.2 Lagens tillämpningsområde 

5.2.1 Direktivstyrda och icke direktivstyrda 
upphandlingar 

Förslag: Lagen ska gälla alla upphandlingar som omfattas av lagen om 
offentlig upphandling och lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna med undantag för situationer där 
direktupphandlingar får användas. 

Skälen för förslaget 
LOU och LUF 
Tillämpningsområdet i 2 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster är bland annat knutet till upphandling 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna (LUF). Genom den hänvisningen omfattar 
lagen även upphandlingar som inte är direktivstyrda (se prop. 2010/11:118 
s. 31). 

Tillämpningsområdet i artikel 3.1 a och c i direktiv (EU) 2019/1161 är, 
liksom tidigare artikel 3 a i direktiv 2009/33/EG, knutet till upphandlingar 
som omfattas av LOU- och LUF-direktivet. Därmed skulle lagens 
tillämpningsområde kunna begränsas till sådana upphandlingar som är 
direktivstyrda när det gäller inköp, leasing, hyra och hyrköp samt 
tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till direktivet. 

De överväganden som gjordes när lagen infördes måste förstås mot 
bakgrund av de förutsättningar som gällde vid den tidpunkten, bland annat 
de krav som ställdes i grunddirektivet. Det är därför inte omedelbart givet 
att tidigare överväganden ska läggas till grund för en bedömning av om 
tillämpningsområdet bör omfatta även icke-direktivstyrda upphandlingar. 
Det övergripande syftet med direktivet är att förstärka den offentliga 
upphandlingens betydelse för att främja marknadsintroduktion av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon. Detta syfte är i allt väsentligt 
oförändrat sedan tidigare och från den utgångspunkten är bedömningen att 
tillämpningsområdet bör omfatta icke-direktivstyrda upphandlingar. 
Slutsatsen blir att sådana upphandlingar ska omfattas men att det finns 
anledning att överväga om direktupphandlingar enligt 19 kap. 7 § LOU 
respektive LUF (se avsnitt 4.1) bör undantas från tillämpningsområdet. 
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      En direktupphandling är huvudsakligen förbehållen ett förfarande där 
upphandlingens värde är relativt lågt, i vart fall sett i relation till de 
upphandlingsvärden som blir aktuella i de upphandlingar som lagen 
föreslås omfatta. 

Enligt förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det 
finnas s.k. ramavtal eller andra gemensamma avtal för sådana varor och 
tjänster som statliga myndigheter upphandlar ofta eller som omfattar stora 
värden. Myndigheterna ska som huvudregel använda dessa avtal. Statens 
inköpscentral hos Kammarkollegiet upphandlar ramavtal inom ett antal 
olika områden, bland annat transporter och tjänstefordon. Inom områdena 
it och telekom upphandlar Statens inköpscentral ramavtal som även är 
avsedda för kommuner och regioner. Kommuner och regioner har även 
möjlighet att använda ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral AB 
har upphandlat. 

Om en statlig myndighet gör bedömningen att ett annat avtal 
sammantaget är bättre för myndigheten än ett befintligt ramavtal, ska 
myndigheten enligt 4 § förordningen (1998:796) om statlig inköps-
samordning underrätta Kommerskollegiet om skälen för bedömningen. 
Detta görs genom en särskild underrättelse om avsteg från användning av 
ramavtal. Av Kommerskollegiets årsredovisning 2019 framgår att det 
under året inkom 229 underrättelser om avsteg. Avstegsrapporterna avser 
samtliga gemensamma ramavtal inom upphandlade varu- och tjänste-
kategorier. Endast ett par av avstegsrapporterna avser tjänstebilar och 
transporttjänster. Ett rimligt antagande är därför att direktupphandlingar 
utanför de statliga ramavtalen är sällsynta. Det ligger i övrigt i sakens natur 
att möjligheten till direktupphandling på grund av synnerliga skäl är 
mycket begränsad. 

Även sådana situationer där det enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU eller 6 kap. 
5–12 §§ LUF är tillåtet att använda förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering bör vara ovanliga. Av LOU- respektive LUF-direktiven 
framgår att ett sådant förfarande endast ska användas under mycket 
exceptionella omständigheter, se prop. 2015/16:195 s. 499 f. 

Sammantaget, och med beaktande även av att möjligheten till 
rapportering och uppföljning (se avsnitt 5.7) är mycket begränsad för 
upphandlingar och kontraktstilldelningar som inte annonseras, bör lagen 
gälla alla upphandlingar som omfattas av LOU och LUF. Om det finns 
synnerliga skäl eller om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering är uppfyllda, bör det göras undantag för 
situationer där direktupphandlingar får användas, dvs. om upphandlingens 
värde inte uppgår till direktupphandlingsgränsen. 

LUK 
Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) omfattar, på motsvarande 
sätt som LOU och LUF, även upphandlingar som inte är styrda av LUK-
direktivet. Närmare bestämmelser om sådana upphandlingar finns i 
15 kap. LUK. Sedan den 1 januari 2017 omfattar 2 § lagen om miljökrav 
vid upphandlingar av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster även 
upphandlingar enligt LUK (se prop. 2015/16:195 s. 908 f). Direktiv 
2019/1161 omfattar inte LUK-direktivet men lagens tillämpningsområde 
kan bestämmas så att även koncessionsupphandlingar enligt LUK ska 
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ingå. Det skulle kunna vara aktuellt beträffande de tjänsteavtal som avses 
i artikel 3.1 c i direktiv 2019/1161. Förslaget i avsnitt 5.2.4 är dock att 
koncessionsupphandlingar enligt LUK inte ska omfattas av lagen. Därmed 
är frågan om icke-direktivstyrda upphandlingar enligt LUK inte aktuell. 

5.2.2 Köp, leasing, hyra och hyrköp av bilar 

Förslag: Lagen ska gälla vid upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, 
om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar. 

Skälen för förslaget 
Direktivet 
Enligt artikel 3.1 a i direktiv (EU) 2019/1161 ska direktivet tillämpas på 
upphandling genom avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av 
vägtransportfordon som tilldelas av upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter, i den mån dessa omfattas av skyldigheter att 
tillämpa upphandlingsförfarandena enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU. Skrivningen motsvarar, med 
språklig justering och uppdaterade hänvisningar, tidigare artikel 3 a i fråga 
om inköp men nu med tillägget att även leasing, hyra och hyrköp ska ingå 
i tillämpningsområdet. 

Upphandling av bilar 
Den nuvarande lydelsen av 2 § första stycket 1 i lagen om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster omfattar köp och 
leasing och behöver endast kompletteras med hyra och hyrköp.  

Det som skiljer hyra från leasing enligt nuvarande definition av leasing 
i lagen är att hyra antingen avser en bestämd tid som är kortare än ett år 
eller en obestämd tid. Termen hyrköp används sällan och kan närmast 
beskrivas som hyra med option att köpa varan under eller efter hyrestiden. 
Termen finns dock i upphandlingslagstiftningarna. Något behov av att 
särskilt definiera termerna bedöms inte föreligga, se avsnitt 5.4.  

Hänvisningen i 2 § första stycket i samma lag till LOU, LUF och LUK 
infördes som en följdändring i samband med tillkomsten av de nuvarande 
upphandlingslagarna, se avsnitt 5.2.4. Någon hänvisning till LUK är inte 
aktuell i fråga om köp, leasing, hyra eller hyrköp. Den hänvisningen kan 
därför tas bort. 

5.2.3 Tjänstekoncessioner för kollektivtrafik enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning 

Bedömning: Lagen bör gälla även i fortsättningen vid upphandling av 
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss. 
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      Skälen för bedömningen 
Direktivet 
Enligt artikel 3.1 b ska direktivet tillämpas på upphandling genom avtal 
om allmän trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, där syftet är att 
tillhandahålla passagerartransport på väg över ett tröskelvärde som ska 
fastställas av medlemsstaterna och som inte överskrider det tillämpliga 
tröskelvärdet i artikel 5.4 i den förordningen. Skrivningen motsvarar i 
huvudsak tidigare artikel 3 b. 

Artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning innehåller bestämmelser om 
tilldelning av avtal om allmän trafik. Inledningsvis anges att avtal om 
allmän trafik ska tilldelas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i 
förordningen. Tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik med buss ska 
emellertid tilldelas i enlighet med de förfaranden som fastställs i direktiv 
2004/17/EG eller 2004/18/EG, när dessa inte tilldelas i form av 
koncessionsavtal om tjänster. Direktiven är numera 2014/24/EU (LOU-
direktivet) och direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet). När avtal ska 
tilldelas i enlighet med LOU-direktivet eller LUF-direktivet ska 
tilldelningsbestämmelserna i kollektivtrafikförordningen inte tillämpas 
(artikel 5.1). Detta innebär att förfarandet vid tilldelning av tjänstekontrakt 
avseende kollektivtrafik med buss regleras genom de angivna direktiven. 
För tjänstekoncessioner gäller däremot kollektivtrafikförordningen och 
det är sådana upphandlingar som avses i artikel 3.1 b i direktiv (EU) 
2019/1161. 

Tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss 
Vid tiden för genomförandet av grunddirektiv 2009/33/EG gällde en 
övergångsperiod till december 2019 innan reglerna om tilldelning enligt 
artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning behövde tillämpas. Regeringen 
gjorde därför bedömningen att tjänstekoncessioner inte skulle omfattas av 
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-
tjänster, prop. 2010/11:118 s. 24. En annan lösning aktualiserades 
i anslutning till det nya regelverket om upphandling. I propositionen 
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (prop. 2016/17:28), föreslogs 
bland annat bestämmelser om tjänstekoncessioner som avser 
kollektivtrafik och som kompletterar EU:s kollektivtrafikförordning. 
Genom ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som trädde i 
kraft den 1 januari 2017, infördes ett nytt 4 a kap. om upphandling av 
kollektivtrafik med huvudsaklig innebörd att vissa bestämmelser i LUK 
ska tillämpas vid upphandling enligt EU:s kollektivtrafikförordning. 
Enligt 4 a kap. 5 § lagen om kollektivtrafik ska vid upphandling av sådana 
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss även lagen om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas, se 
prop. 2016/17:28 s. 71 f. 

EU:s kollektivtrafikförordning innehåller särskilda tröskelvärden, under 
vilka medlemsstaterna kan tillåta att direkttilldelning får ske. Enligt artikel 
5.4 första stycket gäller detta när det årliga genomsnittsvärdet av avtalen 
uppskattas till mindre än 1 000 000 euro eller när avtalen gäller 
kollektivtrafik på mindre än 300 000 kilometer om året. När det gäller 
avtal om allmän trafik som direkttilldelas till ett litet eller medelstort 



31 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet - KS2021/0613-2 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

  

  

      

32 

företag som bedriver trafik med högst 23 fordon får dessa tröskelvärden 
enligt andra stycket i samma bestämmelse höjas på så sätt att 
direkttilldelning får ske när antingen det årliga genomsnittsvärdet 
uppskattas till mindre än 2 000 000 euro eller när avtalet gäller 
kollektivtrafik på mindre än 600 000 kilometer om året. Medlemsstaterna 
är fria att sänka de tröskelvärden som anges i artikel 5.4 och av 4 a kap. 
7 § andra stycket i lagen om kollektivtrafik framgår att tröskelvärdet är 
500 000 euro (se prop. 2016/17:28 s. 52 f.). 

Artikel 3.1 b möjliggör att det fastställs ett tröskelvärde under vilket 
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-
tjänster inte ska tillämpas i fråga om upphandling av tjänstekoncessioner 
för kollektivtrafik. Tröskelvärdet får inte vara högre än vad som sägs i 
artikel 5.4 kollektivtrafikförordningen. Gällande bestämmelser innehåller 
inte något sådant tröskelvärde. Frågan är om det nu är motiverat att införa 
en sådan värdegräns, exempelvis på samma nivå som tröskelvärdet för 
direkttilldelning enligt 4 a kap. 7 § andra stycket lagen om kollektivtrafik. 
Från direktivets utgångspunkt finns en balans mellan LOU-direktivet och 
LUF-direktivet å ena sidan och en möjlig värdegräns kopplad till kollektiv-
trafikförordningen å andra sidan eftersom upphandlingsdirektiven endast 
gäller över vissa tröskelvärden. Samtidigt föreslås – i linje med gällande 
ordning – att lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster ska gälla även för upphandlingar enligt LOU och 
LUF som inte är direktivstyrda. Tröskelvärdena i LOU- och LUF-
direktiven har därför ingen betydelse för tillämpningen av lagen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Mot 
den bakgrunden finns inte skäl att frångå nuvarande ordning att lagen ska 
gälla utan värdegräns även i fråga om upphandling av tjänstekoncessioner 
för kollektivtrafik. 

Med hänvisning till ovanstående är artikel 3.1 b omhändertagen genom 
regleringen i lagen om kollektivtrafik och dess hänvisning till lagen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Det 
skulle visserligen vara möjligt att flytta över genomförandet av artikeln 
helt och hållet till den lagen och upphäva motsvarande regleringen i lagen 
om kollektivtrafik. Det bedöms dock inte finnas skäl att vidta den 
åtgärden. Däremot bör det för tydlighets skull finnas en upplysning i lagen 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster att 
den lagen gäller i dessa fall i enlighet med vad som sägs i 4 a kap. lagen 
om kollektivtrafik. 

5.2.4 Köp av vissa tjänster 

Förslag: Lagen ska gälla vid upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, 
om upphandlingen avser köp av följande tjänster som omfattas av 
angiven CPV-kod: 

1. kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6, 
2. passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod 

60130000-8, 
3. icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1, 
4. sophämtning, CPV-kod 90511000-2, 
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      5. posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7, 
6. pakettransporter, CPV-kod 60161000-4, 
7. postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och 
8. paketutlämning, CPV-kod 64121200-2. 

Skälen för förslaget 
Direktivet 
Enligt artikel 3.1 c i direktiv (EU) 2019/1161 ska direktivet tillämpas på 
upphandling genom tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till direktivet, i 
den mån de upphandlande myndigheterna eller upphandlande enheterna 
omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena i LOU-
direktivet och LUF-direktivet. I tabellen anges följande tjänster med 
tillhörande CPV-kod: 

1. kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6, 
2. passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod 

60130000-8, 
3. icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1, 
4. sophämtning, CPV-kod 90511000-2, 
5. posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7, 
6. pakettransporter, CPV-kod 60161000-4, 
7. postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och 
8. paketutlämning, CPV-kod 64121200-2. 

Koncessionsupphandlingar enligt LUK 
I samband med tillkomsten av de nuvarande upphandlingslagarna 
ändrades hänvisningen i 2 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster på så sätt att lagen gäller vid upphandling 
enligt LOU, LUF eller LUK (se prop. 2015/16:195 s. 908 f.). I 
propositionen uttalas allmänt beträffande de lagar som följdändrades, att 
det är nödvändigt att lägga till hänvisningar till LUK i vissa av lagarna där 
det kan uppkomma fråga om sådan upphandling. Från den utgångspunkten 
gjordes med andra ord bedömningen att koncessionsupphandlingar skulle 
ingå i lagens tillämpningsområde. 

Enligt artikel 3 direktivet omfattar tillämpningsområdet inte LUK-
direktivet. Inte heller i övrigt nämns koncessionsupphandlingar i 
direktivet. När det gäller köp, leasing, hyra och hyrköp enligt artikel 3.1 a 
uppkommer inte frågan om koncessionsupphandlingar enligt LUK. 
Detsamma gäller i fråga om artikel 3.1 b, som avser upphandlingar genom 
avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning (EG) 
1370/2007 och alltså inte enligt upphandlingslagarna. 

När det gäller de tjänster som räknas upp i artikel 3.1 c – med 
hänvisning till tabell 1 i bilagan – finns däremot inget som utesluter att 
man vid en nationell upphandling enligt LUK tillämpar bestämmelserna i 
direktiv (EU) 2019/1161. Beträffande kollektivtrafik på väg måste dock 
den bilden nyanseras.  

Enligt artikel 2 i kollektivtrafikförordningen är kollektivtrafik 
persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds 
allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Om ett 
kollektivtrafikföretag inte har något eget kommersiellt intresse av att 
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bedriva viss kollektivtrafik, kan behörig myndighet – utifrån vad som 
benämns allmän trafikplikt – ingå avtal om allmän trafik med ett 
kollektivtrafikföretag som sköter och tillhandhåller sådan trafik. 
Tilldelningen (upphandlingen) av avtal om allmän trafik regleras i artikel 5 
i kollektivtrafikförordningen. Det gäller dock endast tjänstekoncessioner 
för sådan kollektivtrafik med buss som upphandlas enligt 
kollektivtrafikförordningen. Andra avtal om allmän trafik ska upphandlas 
enligt LOU eller LUF. Regleringen i kollektivtrafikförordningen utesluter 
LUK när det handlar om avtal om allmän trafik. Det gäller även om vissa 
bestämmelser i LUK ska tillämpas vid upphandling av kollektivtrafik 
enligt 4 a kap. lagen om kollektivtrafik. 

Frågan är då vad som gäller för upphandling av annan kollektivtrafik, 
dvs. sådan som inte avser avtal om allmän trafik. LUK-direktivet gäller 
inte koncessioner för kollektivtrafik i den mening som avses i 
kollektivtrafikförordningen (artikel 10.3). Det är därför förklarligt att det 
nu aktuella direktivet enbart hänför sig till LOU-direktivet och LUF-
direktivet och inte tar upp koncessionsupphandlingar beträffande 
kollektivtrafik. Skillnaden mellan LUK-direktivet och den nationella 
lagstiftningen i LUK är att den senare inte genomför undantaget för 
kollektivtrafik i artikel 10.3 (se prop. 2016/17:28 s. 70). Slutsatsen är 
därför att viss kollektivtrafik skulle kunna upphandlas enligt LUK. Den 
faktiska betydelsen av det konstaterandet torde dock vara mycket 
begränsat, eftersom de som bedriver sådan kollektivtrafik normalt sett inte 
ska tillämpa upphandlingslagarna. Den viktigare frågan är därför om det 
beträffande de övriga tjänsteavtal, exempelvis skolskjuts, sophämtning 
och postutdelning, som anges i artikel 3.1 c finns skäl att tillämpa lagen 
för upphandlingar även enligt LUK. 

Tjänster som ska omfattas av lagen 
Förutom kollektivtrafik på väg, som i viss mån har ingått i tidigare artikel 
3 b och som genomförts genom 2 § första stycket 2 lagen om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, innebär de 
uppräknade tjänsterna en utvidgning av direktivets tillämpningsområde. I 
skäl 12 motiveras tjänsterna med att de bör vara sådana som omfattas av 
aktuella fordonskategorier i direktivet och att fordonen utgör en central del 
av respektive avtal. Tjänsterna bör definieras genom sina respektive koder 
i den gemensamma terminologin vid upphandling enligt CPV-direktivet, 
CPV-koden. 

Tjänsten kollektivtrafik på väg torde i direktivets mening avse all 
kollektivtrafik som upphandlas som tjänstekontrakt enligt LOU eller LUF. 
Däremot regleras, som tidigare nämnts, upphandling av 
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik inom ramen för allmän trafik i 
kollektivtrafikförordningen. Ska koncessionsupphandlingar av de aktuella 
tjänsterna omfattas av lagen? Som sägs i avsnitt 5.1.1 är direktivet ett 
minimidirektiv. Det finns därför inte något som hindrar att lagen ges ett 
vidare tillämpningsområde än vad som följer av artikel 3 i direktivet. En 
omständighet som kan tala för en sådan ordning är att den eventuellt kan 
stävja incitament att välja en koncessionsupphandling som 
upphandlingsförfarande för att undvika tillämpning av de föreslagna 
minimimålen. Å andra sidan torde valet av upphandlingsform påverkas av 
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      betydligt fler, och sannolikt viktigare, faktorer än frågan om att behöva 
beakta minimimålen. Om koncessionsupphandlingar är vanligt 
förekommande inom det aktuella området, är det en omständighet som 
talar för att LUK ska ingå i tillämpningsområdet. Det som kunnat utrönas 
i den frågan är att sådana upphandlingar är ovanliga. I allt väsentligt 
tillämpas LOU och LUF. 

Den samlade bedömningen är att det inte är påkallat att ge lagen ett 
vidare tillämpningsområde än vad som följer av direktivet. Därmed ska 
den nuvarande uppräkningen av upphandlingslagar i 2 § första stycket 
begränsas till LOU och LUF. Det finns dock skäl att bevaka utvecklingen 
och ta upp frågan på nytt om behov uppstår. 

Artikel 3.1 c och tabell 1 i bilagan till direktivet får förstås så att de 
tjänster som beskrivs förutsätter att de omfattas av den angivna CPV-
koden. Författningsmässigt bör lagtexten utformas på motsvarande sätt 
som i upphandlingslagarna, se exempelvis 1 kap. 5 § LOU. Det gäller även 
hänvisningen till CPV-förordningen, se 4 kap. 19 § första stycket LOU. 

5.2.5 Undantag från lagens tillämpningsområde 

Förslag: Lagen ska inte gälla för bussar med en totalvikt som överstiger 
5 ton och som inte har tillverkats med utrymme för ståplatspassagerare 
eller har utformats för befordran av sådana passagerare, bilar som är 
konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det 
civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, bilar som 
används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller 
tävlingsområden eller andra liknande områden, eller ambulanser, 
likbilar, mobilkranar eller fordon som är rullstolsanpassade eller 
bepansrade. 

Skälen för förslaget  
Undantag som följer direkt av direktivet 
Enligt artikel 3.2 ska direktivet inte tillämpas på fordon enligt artikel 2.2 a, 
b och c och 2.3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll 
över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 
595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG. De fordon som 
avses är jordbruks- och skogsbruksfordon, två- eller trehjuliga fordon och 
fyrhjulingar, bandfordon och självgående fordon som är särskilt 
konstruerade och tillverkade för att utföra arbete. Dessa fordon faller 
utanför lagens tillämpningsområde redan genom att kraven avser fordon i 
kategorierna M och N, dvs. personbilar, bussar och lastbilar vilka 
definitionsmässigt är bilar. I lagen används termen bilar och någon annan 
reglering behövs inte för nu aktuella undantag. 

Vidare undantas fordon i kategori M3, utom klass I- och klass A-fordon, 
enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för godkännande 
av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av system, 
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komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem. De 
fordon som avses här är bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och 
som tillhör klass I eller klass A. Klass I är en buss för fler än 22 
passagerare utöver föraren och som tillverkats med utrymme för 
ståplatspassagerare för att medge frekventa förflyttningar av passagerare. 
Klass A avser en buss för högst 22 passagerare utöver föraren, som 
utformats för befordran av ståplatspassagerare och som är utrustat med 
säten och ska ha utrymme för ståplatspassagerare. Båda klasserna avser 
bussar som används i stadstrafik respektive i stads- eller förortstrafik eller 
för mer kortväga regional trafik. Sådana bussar ska alltså omfattas av 
bestämmelserna i direktivet.  

Bland annat genom att jämföra med andra språkversioner av skäl 16 kan 
man sluta sig till att exempelvis turistbussar och långfärdsbussar undantas 
från direktivet. Undantagsbestämmelsen bör emellertid uttryckas så, vilket 
också anges i skäl 16, att direktivet inte ska tillämpas på bussar med en 
totalvikt som överstiger 5 ton och som inte har tillverkats med utrymme 
för ståplatspassagerare eller inte har utformats för befordran av sådana 
passagerare.  

Undantag som får göras 
Enligt artikel 2 får medlemsstaterna bevilja undantag från kraven i 
direktivet för fordon enligt artikel 2.2 d och 2.3 a och b i förordning (EU) 
2018/858 samt punkterna 5.2–5.5 och 5.7 i del A i bilaga I till den 
förordningen. 

De fordon som avses i artikel 2.2 och 2.3 i förordning (EU) 2018/858 är 
sådana som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning 
av Försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret eller ordningsmakten 
samt fordon som är konstruerade och tillverkade för användning 
huvudsakligen på byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller på flygplatser. 
Möjligheten att bevilja undantag för dessa kategorier av fordon motsvarar 
tidigare lydelse av artikel 2 och motsvarar regleringen i 2 § andra stycket 
1 och 2 lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster, se prop. 2010/11:118 s. 24 f. Förutom att undan-
taget inte ska begränsas till köp eller leasing, finns inte skäl att ändra den 
nuvarande regleringen för de aktuella fordonen. 

De fordon som avses i bilaga I, del A är avsedda för särskilda ändamål: 
bepansrade fordon, ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon och 
mobilkranar. Fordonen är närmare definierade i bilagan. Ambulans och 
likbil tillhör kategori M (personbil eller buss), rullstolsanpassat fordon 
tillhör kategori M1 (personbil), mobilkran tillhör kategori N3 (lastbil med 
en totalvikt som överstiger 12 ton) medan ett bepansrat fordon kan vara en 
personbil, en buss eller en lastbil. Möjligheten att bevilja undantag för 
dessa fordon är ny. Av skäl 17 framgår att motivet för undantags-
möjligheten är att undvika oproportionerliga bördor för offentliga 
myndigheter och operatörer. Mot den bakgrunden är det rimligt att undanta 
dessa fordon. På motsvarande sätt som för övriga undantag bör de vara 
generella, se prop. 2010/11:118 s. 26. I fråga om definitioner av fordonen, 
se avsnitt 5.5.5. 
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      5.3 Andra eller längre gående krav vid upphandling 

Bedömning: En upphandlande myndighet eller enhet bör även 
fortsättningsvis få ställa andra eller längre gående krav på den 
upphandlande varan eller tjänsten än som följer av lagen. 

 

Skälen för bedömningen: Enligt artikel 5.7 får medlemsstaterna 
tillämpa, eller tillåta att deras upphandlande myndigheter eller enheter 
tillämpar, högre nationella mål eller strängare krav än de som anges i 
bilagan till direktivet. Någon motsvarande artikel fanns inte i direktiv 
2009/33/EG, däremot en skrivning i skäl 24 med samma innebörd. Mot 
den bakgrunden, och eftersom det är fråga om ett minimidirektiv, infördes 
i 3 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-
tjänster möjligheten att ställa högre eller längre gående krav. Denna 
paragraf bör inte ändras. 

5.4 Definitioner som tas bort eller ändras 

Förslag: Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt ska 
ha samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner. 

Definitionen av leasing och livslängd ska utgå liksom hänvisningen 
till EU:s kollektivtrafikförordning och lagen om upphandling av 
koncessioner. 

 

Skälen för förslaget: Artikel 4.1–4.3 innehåller liksom i tidigare 
lydelser definitioner av upphandlande myndighet, upphandlande enhet och 
vägtransportfordon. 

Artikel 4 i sin ursprungliga lydelse genomfördes i 4 § lagen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, dock 
ersattes ordet vägtransportfordon med ordet bil. Dessutom infördes 
definitioner av leasing och livslängd samt i 5 § en hänvisning till EU:s 
kollektivtrafikförordning beträffande innebörden av kollektivtrafik-
företag, allmän trafikplikt och avtal om allmän trafik. De närmare 
övervägandena framgår av prop. 2010/11:118 s. 26 f. 

Definitionen av bil skulle i sig kunna kvarstå, i enlighet med vad som 
sägs i prop. 2010/11:118 beträffande den beteckningen, men direktivet 
förutsätter att fler fordonsslag används i lagen. Det gäller personbil, lätt 
och tung lastbil samt buss. Dessutom används beteckningen totalvikt. Det 
är lämpligt att i lagen hänvisa till lagen (2001:559) om vägtrafik-
definitioner beträffande betydelsen av dessa beteckningar. 

Enligt förslaget i avsnitt 5.2.2 ska lagen gälla upphandling som avser 
köp, leasing, hyra eller hyrköp. Leasing, hyra och hyrköp är nyttjanderätter 
där den avgörande skillnaden i avtalssammanhang normalt är hyrestiden. 
Med leasing förstås att hyrestiden är avtalad med en bestämd tid, vanligen 
minst ett år. Det är också den betydelsen av leasing som används inom 
vägtrafikområdet för att klargöra att ägaransvaret för ett fordon ligger på 
leasingtagaren. Med andra varianter av hyrestiden benämns nyttjanderätts-
avtalet vanligen hyra. Termen hyrköp används sällan och kan närmast 
beskrivas som hyra, eller leasing, med option att köpa varan under eller 
efter hyrestiden. När lagen nu föreslås omfatta samtliga nämnda varianter 
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av nyttjanderätter finns det inget behov av att definiera de skilda termerna. 
Definitionen av leasing bör därför utgå. 

Eftersom artikel 6 har utgått och direktivet inte längre ställer krav på 
beräkning av driftskostnaderna, finns det inget behov av termen livslängd. 
Definitionen bör därför utgå. 

Förslaget i avsnitt 5.2.4 om köp av vissa tjänster innebär att 
upphandlingar av sådana tjänster enligt LUK inte ska omfattas av lagens 
tillämpningsområde. Hänvisningen i 4 § till LUK bör därför tas bort.  

Mot bakgrund av förslaget i avsnitt 5.2.3 om tjänstekoncessioner för 
kollektivtrafik, och av att den nuvarande regleringen i det avseendet ska 
kvarstå i 4 a kap. lagen om kollektivtrafik, finns det inget behov av att i 
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-
tjänster förklara vad som avses med vissa termer och uttryck som används 
i EU:s kollektivtrafikförordning. Definitionen i 5 § bör därför tas bort. 

5.5 Nya ord och uttryck i lagen 

5.5.1 Lätt bil och ren lätt bil 

Förslag: Med lätt bil avses en personbil, en lätt lastbil eller en buss med 
en totalvikt av högst 5 ton.  

Med ren lätt bil avses en lätt bil som under den första referens-
perioden har ett utsläpp av koldioxid som inte överstiger 50 gram per 
kilometer, och ett utsläpp av luftföroreningar (RDE) vid faktisk körning 
som är mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna, samt 
en lätt bil som under den andra referensperioden och för varje följande 
femårsperiod inte har något utsläpp av koldioxid. 

Med ren lätt bil avses även en lätt bil som genom eftermontering 
uppfyller kraven på ett sådant fordon. 

Skälen för förslaget  
Fordonskategorisering 
Fordon i kategori M och N utgår från definitioner i förordning (EU) 
2018/858. Med utgångspunkt från lagen (2001:559) om vägtrafik-
definitioner är M1 en personbil, M2 en buss med en totalvikt på högst 5 ton 
och M3 en buss med en totalvikt över 5 ton. På motsvarande sätt är N1 en 
lätt lastbil, N2 en tung lastbil med en totalvikt på högst 12 ton och N3 en 
tung lastbil med en totalvikt över 12 ton. 

Termen rent fordon i artikel 4.4 är uppdelad i a) som omfattar 
kategorierna M1, M2 och N1 och b) som omfattar kategorierna M3, N2 och 
N3. I bilagan används däremot en uppdelning i uttrycken rena lätta fordon 
och rena tunga fordon. De tunga fordonen delas i sin tur in i lastbilar och 
bussar. Det mest ändamålsenliga är att utgå från motsvarande 
grupperingar, dock bör i lagen fordon bytas ut till bil. 

Direktivet 
En ren lätt bil, dvs. en personbil, en buss med en totalvikt av högst 5 ton 
eller en lätt lastbil ska enligt artikel 4.4 a) ha ett maximalt 
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      koldioxidutsläpp, uttryckt som gram per kilometer och utsläpp av 
föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de 
tillämpliga utsläppsgränser som anges i tabell 2 i bilagan.  

För tiden till och med den 31 december 2025 – den första 
referensperioden – får koldioxidutsläppet inte överstiga 50 gram per 
kilometer och utsläppsföroreningarna (RDE, Real Driving Emissions) ska 
vara mindre än 80 procent av utsläppsgränserna. De så kallade RDE-
värdena, partiklar och kväveoxider (NOx), avser de som ska rapporteras i 
intyg om överensstämmelse enligt punkt 48.2 i bilaga IX till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 
2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”). De 
tillämpliga utsläppsvärdena är de som fastställs i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007. 

För tiden från och med den 1 januari 2026 – de efterföljande 
referensperioderna – ska koldioxidutsläppet vara noll. 

Enligt artikel 5.3 får fordon som uppfyller definitionen av rent fordon 
enligt artikel 4.4 eller av utsläppsfritt tungt fordon enligt artikel 4.5 till 
följd av eftermontering räknas som rena fordon respektive utsläppsfria 
tunga fordon när det gäller att uppnå minimimålen för upphandling. 

Vad som är en lätt bil och en ren lätt bil 
För att öka läsbarheten är det lämpligt att definiera lätt bil separat och 
använda det uttrycket i definitionen av ren lätt bil.  

Med lätt bil avses en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en 
totalvikt av högst 5 ton, dvs. de fordonskategorier som anges i artikel 4.4 a. 

När man definierar uttrycket en ren lätt bil måste man beakta de 
tidsmässigt skilda utsläppströsklarna. För den första referensperioden är 
kravet ett utsläpp av koldioxid som inte överstiger 50 gram per kilometer 
i förening med ett utsläpp av luftföroreningar (RDE) vid faktisk körning 
som är mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna. 
Definitionen i sin helhet blir, med avseende på utsläppsgränserna, med 
nödvändighet detaljrik även om hänvisningar bör kunna göras till aktuella 
EU-rättsakter på motsvarande sätt som i direktivet. Den närmare 
innebörden av tillämpliga utsläppsgränser bör föreskrivas på 
förordningsnivå.  

När det gäller hänvisningen till direktiv 2007/46/EG för rapportering av 
RDE-värden i intyg om överensstämmelse, konstateras att direktivet har 
upphört att gälla med verkan från den 1 september 2020 och ersatts av 
förordning (EU) 2018/858. I artikel 88 i den förordningen sägs att 
hänvisningar till direktiv 2007/46/EG ska anses som hänvisningar till 
förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i punkt 3 i 
bilaga XI till förordningen. Av jämförelsetabellen, artikel 36 i förord-
ningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683 av 
den 15 april 2020 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 vad gäller de administrativa kraven för 
godkännande och marknadskontroll av motorfordon och släpfordon till 
dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för sådana fordon, följer att hänvisningen i bilagan till 
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direktiv (EU) 2019/1161 till punkt 48.2 i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG 
numera ska anses vara en hänvisning till punkt 48.2 i bilaga VIII del 2 till 
genomförandeförordningen. Innehållsmässigt skiljer sig punkterna inte åt.  

För tiden efter den första referensperioden – den andra referensperioden 
och efterföljande femårsperioder – är kravet att aktuella bilar inte släpper 
ut någon koldioxid. 

Eftermontering 
Eftermontering innebär att en bil modifieras i förhållande till det 
ursprungliga och godkända utförandet, exempelvis att en dieselbuss ändras 
så att den drivs uteslutande med el. Det har ingen betydelse om fordonet 
är nytt eller begagnat när det modifieras. En lätt bil som genom efter-
montering uppfyller kraven på en ren lätt bil ska anses som en sådan bil. 

5.5.2 Ren tung buss, ren tung lastbil och alternativa 
drivmedel 

Förslag: Med ren tung buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton 
som är ett elfordon, eller drivs med ett annat alternativt drivmedel än el. 

Med ren tung lastbil avses en tung lastbil som är ett elfordon, eller 
drivs med ett annat alternativt drivmedel än el. 

Med en ren tung buss eller en ren tung lastbil avses även en bil som 
genom eftermontering uppfyller kraven på ett sådant fordon. 

Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, 
åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för 
energiförsörjning till transporter och som kan bidra till förbättring av 
miljöprestandan inom transportsektorn.  

På förordningsnivå ska det föreskrivas att alternativa drivmedel bland 
annat avser 

– el, 
– väte, 
– biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, 
– syntetiska och paraffiniska bränslen, 
– metangas, och 
– gasol.  
Vidare ska det föreskrivas att alternativa drivmedel däremot inte 

avser 
– biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för 

indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807, eller 

– biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som 
blandas med konventionella fossila bränslen. 
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      Skälen för förslaget  
Direktivet 
Ett rent tungt fordon, dvs. en buss med en totalvikt över 5 ton eller en tung 
lastbil, är enligt artikel 4.4 b ett fordon som använder alternativa bränslen 
enligt definitionerna i artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen. Detta gäller dock inte bränslen 
som framställs av råvaror som medför hög risk för indirekt ändrad 
markanvändning och för vilka en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora kollager observeras i enlighet med 
artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 
11 december 2018 om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor, det s.k. förnybartdirektivet. När fordon använder 
flytande biobränslen, syntetiska bränslen och paraffiniska bränslen ska 
dessa bränslen inte blandas med konventionella fossila bränslen. 

Artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU definierar alternativa bränslen enligt 
följande: Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som 
ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och 
som kan bidra till utfasning av fossila bränslen och förbättring av 
miljöprestandan inom transportsektorn. De inbegriper bland annat 

– el, 
– väte, 
– biodrivmedel, enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 2009/28/EG, 
– syntetiska och paraffiniska bränslen, 
– naturgas, inbegripet biometan, i gasform (komprimerad naturgas – 

CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG), och 
– gasol (LPG). 
Artikel 2.2 i direktiv 2014/94/EU definierar elfordon som ett 

motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-
perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt 
uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt.  

Genom direktiv (EU) 2018/2001, förnybartdirektivet, som ska vara 
genomfört senast den 30 juni 2021, upprättas en gemensam ram för 
främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger ett bindande 
unionsmål för den totala andelen energi från förnybara energikällor av 
unionens slutliga bruttoenergianvändning år 2030. Artikel 7 anger beräk-
ningen av andelen energi från förnybara energikällor. I artikel 25 anges att 
medlemsstaterna ska fastställa en skyldighet för bränsleleverantörer att 
säkerställa att andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen 
inom transportsektorn är minst 14 procent senast 2030. Artikel 26 har 
särskilda regler för beräkningen enligt artikel 7 och 25 för biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs ur livsmedels- 
och fodergrödor. Vad som sägs i artikel 26.2 första stycket motsvarar i 
huvudsak skrivningen i artikel 4.4 b om bränslen som undantas från de 
som är alternativa för tunga bilar. 

En uppdelning av definitionen av rena tunga fordon 
De förutsättningar som enligt artikel 4.4 b gäller för att ett bränsle ska vara 
alternativt, och därmed kunna användas av ett definitionsmässigt rent tungt 
fordon, är med hänvisningarna till nämnda direktiv komplexa och inte helt 
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lätta att överföra till svensk rätt. Mot den bakgrunden finns det en 
anledning att dela upp innehållet i definitionen av rena tunga fordon på så 
sätt att termen alternativa bränslen definieras särskilt. Med beaktande av 
hur termen bränsle uttrycks i drivmedelslagen (2011:319) och lagen 
(2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel bör dock 
direktivets alternativa bränslen benämnas alternativa drivmedel, se 
propositionen Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen 
för alternativa drivmedel (prop. 2015/16:186 s. 14 f.). Eftersom 
minimimålen för tunga fordon är olika för bussar och lastbilar, bör en ren 
tung buss och en ren tung lastbil definieras var för sig. 

En särskild fråga gäller innebörden av hänvisningen till artikel 2.2 i 
direktiv 2014/94/EU. Artikeln definierar elfordon och anknyter därför 
primärt till fordonets tekniska egenskaper och inte till det alternativa 
bränslet el. Slutsatsen är därför att en tung buss eller en tung lastbil som 
använder det alternativa bränslet el ska vara ett elfordon enligt artikel 2.2 
för att anses som ett rent tungt fordon. Med elfordon kan förstås ett fordon 
som uteslutande drivs med el eller ett fordon som har flera kraftkällor 
varav en är el. I det senare fallet förutsätts att fordonet laddas externt med 
el, såsom en laddhybridbil. En sådan bil uppfyller kravet, även om 
förbränningsmotorn använder ett konventionellt bränsle, medan en 
hybridbil inte gör det eftersom bilen inte laddas externt.  

För att en tung buss respektive en tung lastbil ska vara ren krävs därför 
att den 

1. är ett elfordon, eller  
2. drivs med ett annat alternativt drivmedel än el. 
En definition av elfordon bör finnas på förordningsnivå. 

Alternativa drivmedel 
Direktiv 2014/94/EU har i vissa delar genomförts i svensk rätt genom 
lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel. I 2 § 
definieras alternativa drivmedel med utgångspunkt från artikel 2.1 i 
direktivet. I prop. 2015/16:186 s. 18 f., sägs att definitionen i princip bör 
motsvara den som finns i artikel 2.1 i direktivet. Det sägs också att 
direktivets definition av alternativa drivmedel i den del som anger att 
drivmedlet bidrar till utfasning av fossila bränslen inte är möjlig att förena 
med det faktum att fossil metangas omfattas av direktivet. Att drivmedlet 
ska bidra till utfasning av fossila bränslen togs därför inte med i 
definitionen i lagen. Inte heller den uppräkning som anges i direktivet togs 
in i lagtexten, eftersom den inte är uttömmande. En uppräkning finns dock 
i 2 a § förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa 
drivmedel. Eftersom artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU innehållsmässigt 
har genomförts som beskrivits ovan, finns inte skäl att nu införa en annan 
grundläggande lydelse av uttrycket alternativa drivmedel i lagtexten. En 
komplettering med en uppräkning av alternativa drivmedel bör på 
motsvarande sätt göras på förordningsnivå. 

Till skillnad från definitionen av alternativa drivmedel enligt lagen om 
krav på installationer för alternativa drivmedel undantas vissa bränslen 
enligt artikel 4.4 b i direktiv (EU) 2019/1161. Det handlar om flytande och 
gasformiga biodrivmedel som framställs från vissa livsmedels- och 
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      fodergrödor med hänvisning till artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001, 
förnybartdirektivet. 

För att komplettera artikel 26.2 i förnybartdirektivet har kommissionen 
tagit fram kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 
mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk 
för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning 
av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och 
certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen 
med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (i det följande 
kommissionens delegerade förordning). Syftet med kommissionens 
delegerade förordning är dels att ta fram en metodik för att fastställa vilka 
råvaror som har hög risk för indirekt ändring av markanvändning, dels att 
ta fram en metodik för certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen 
och biomassabränslen som är producerade från sådana råvaror men som 
ändå har låg risk för indirekt ändrad markanvändning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillämpa kriterierna i den delegerade förordningen för att 
fastställa råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning. 

I den delegerade förordningen finns kriterier för att definiera vilka 
råvaror som har hög risk för indirekt ändrad markanvändning. Kriterierna 
ska tillämpas utifrån information som framgår av en bilaga till den 
förordningen. Av kriterierna och bilagan till den delegerade förordningen 
framgår att det endast är palmolja som i dagsläget anses vara en råvara 
med hög risk för indirekt ändrad markanvändning. Fler råvaror, såsom 
sojaböna, kan tillkomma i samband med att kommissionen regelbundet ser 
över informationen i den delegerade förordningen. Nästa revidering 
kommer att ske sommaren 2021. I dagsläget är det med andra ord endast 
biodrivmedel producerade av palmolja som är undantagna från begreppet 
alternativa drivmedel. 

Vid tillämpning av regelverket krävs därför sammanfattningsvis att det 
säkerställs att fordonet inte kommer att använda biodrivmedel som är 
producerat från råvaror som enligt kommissionens delegerade förordning 
har hög risk för indirekt ändrad markanvändning, vilket i dagsläget endast 
är palmolja. Det är inte möjligt att göra någon sådan bedömning utifrån 
fordonets egenskaper. Det krävs därför att kriteriet snarare uppfylls genom 
avtal med den som utför transporttjänsten, till exempel ett bussföretag 
eller, vid trafik i egen regi, med drivmedelsleverantörer. Det bör därför 
föreskrivas att dessa drivmedel inte ska klassas som alternativa. 

Vidare undantas från alternativa drivmedel biodrivmedel, syntetiska 
bränslen och paraffiniska bränslen om de blandas med konventionella 
fossila bränslen. Inblandning av tändförstärkare omfattas inte av 
undantaget vilket innebär att etanolbränslet ED95 utgör ett alternativt 
bränsle. Det nu sagda om undantag regleras lämpligen på förordningsnivå. 

Eftermontering 
När det gäller eftermontering är förutsättningarna desamma som för rena 
lätta bilar, se avsnitt 5.5.1. 
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5.5.3 Utsläppsfri buss 

Förslag: Med utsläppsfri buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton 
som släpper ut mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den 
förordningen, eller mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
715/2007 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den 
förordningen. 

Skälen för förslaget 
Direktivet 
Ett utsläppsfritt tungt fordon är enligt artikel 4.5 ett rent tungt fordon enligt 
definitionen i artikel 4.4 b utan förbränningsmotor eller med en 
förbränningsmotor som släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh eller mindre än 
1 g CO2/km. Utsläppet ska vara uppmätt i enlighet med förordning (EU) 
nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och 
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av 
förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om 
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG 
och dess genomförandeåtgärder. Alternativt ska utsläppet vara uppmätt 
enligt förordning (EU) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta 
personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av fordon och dess 
genomförandeåtgärder.  

Vad som är en utsläppsfri buss 
Direktivets definition av utsläppsfritt tungt fordon avser samma kategorier 
av tunga fordon som nämns i avsnitt 5.5.2 men minimimålen enligt 
artikel 5.1 och tabell 4 i bilagan till direktivet är för de utsläppsfria 
fordonen reglerade endast beträffande bussar. Det finns därför inget behov 
av att i lagen definiera annat än uttrycket utsläppsfri buss. Med en sådan 
buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper ut mindre än 
1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 595/2009 och EU-förordningar som har antagits med 
stöd av den förordningen, eller mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-
förordningar som har antagits med stöd av den förordningen. 

Eftermontering 
När det gäller eftermontering är förutsättningarna desamma som för rena 
lätta bilar respektive rena tunga bussar och tunga lastbilar, se avsnitt 5.5.1 
och avsnitt 5.5.2. 
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      5.5.4 Referensperioder 

Förslag: Den första referensperioden ska avse tiden från och med den 
2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. Den andra 
referensperioden ska avse tiden från och med den 1 januari 2026 till och 
med den 31 december 2030. 

 

Skälen för förslaget: Av artikel 5.1 i direktivet, jämförd med tabell 3 
och 4 i bilagan, framgår att den första referensperioden avser tiden från 
och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025 och att 
den andra referensperioden avser tiden från och med den 1 januari 2026 
till och med den 31 december 2030. Kommissionen ska enligt artikel 10.5 
lägga fram lagstiftningsförslag senast den 31 december 2027 om ändring 
av direktivet för perioden efter 2030, bland annat för att fastställa nya mål. 
I händelse av att så inte sker säkerställs en fortsatt tillämpning i artikel 6 
genom att målen för den andra referensperioden ska fortsätta att tillämpas 
och beräknas i enlighet med artikel 5.1–5.5 under efterföljande femårs-
perioder. 

Termen referensperiod ingår inte i direktivets definitioner. I vissa fall 
används referensperiod – med tillägget första och andra – i förening med 
de tidsperioder som gäller (artikel 5.1), i andra fall utan den specifika 
tidsperioden (artikel 5.6 och regleringen av utsläppsfria bussar i tabell 4) 
och slutligen i varianten med de specifika tidsperioderna (tabell 2, 3 och 
4) utan termen referensperiod. För att möjliggöra ett mer konsekvent 
genomförande utan onödiga upprepningar bör den första och den andra 
referensperioden definieras. 

5.5.5 Fordonskategorier som undantas 

Förslag: Med ambulans, bepansrad bil, likbil, mobilkran och 
rullstolsanpassad bil avses detsamma som i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/858. 

 

Skälen för förslaget: Som framgår av avsnitt 5.2.5 föreslås att Sverige 
utnyttjar den möjlighet till undantag för fordon avsedda för särskilda 
ändamål som sägs i artikel 2 i direktivet. Fordonen är definierade i del A i 
bilaga 1 till förordning (EU) 2018/858. Bedömningen är att det är mest 
ändamålsenligt att hänvisa till förordningens definitioner i lagen. 

Ambulans är ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller 
skadade personer med särskild utrustning för detta ändamål. Bepansrad bil 
är ett fordon som är avsett för skydd av personer eller varor ombord och 
har skottsäker pansarplåt. Likbil är ett fordon av kategori M avsett för 
transport av avlidna och med särskild utrustning för detta ändamål. 
Mobilkran är ett specialfordon av kategori N3 som inte är utrustat för 
godstransporter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm. 
Rullstolsanpassad bil är ett fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats 
eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer 
som färdas sittande i sina rullstolar. 

Det bör i sammanhanget anmärkas att de uppgifter som finns om fordon 
i vägtrafikregistret gör det möjligt att avgöra om ett visst fordon är att anse 
som något av dem som undantas. 
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5.6 Minimimålen för Sverige vid upphandling 

5.6.1 Vilka är minimimålen som ska uppnås? 
För Sveriges del gäller att andelen rena lätta bilar (personbilar, lätta 
lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 5 ton) ska uppgå till minst 
38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som omfattas av samtliga avtal 
som tilldelats under den första referensperioden. Minimimålet för dessa 
bilar är detsamma under den andra referensperioden. 

De tunga bilarna är uppdelade i tunga lastbilar och bussar med en 
totalvikt över 5 ton. För Sveriges del gäller att andelen rena tunga lastbilar 
av det totala antalet tunga lastbilar ska uppgå till minst 10 procent under 
den första referensperioden och till minst 15 procent under den andra 
perioden. Andelen rena tunga bussar ska uppgå till minst 45 procent under 
den första referensperioden och till minst 65 procent under den andra 
perioden. Dessutom gäller att hälften av andelen rena tunga bussar ska 
utgöras av utsläppsfria bussar enligt definitionen av en utsläppsfri buss. 
Om 80 procent av det totala antalet bussar under den första referens-
perioden är tvåvåningsbussar, sänks dock kravet från halva minimimålet 
till en fjärdedel av målet. 

5.6.2 Krav på upphandlande myndigheter och enheter 
att uppfylla minimimålen 

Förslag: Upphandlande myndigheter och enheter ska för varje angiven 
referensperiod uppfylla de krav som ställs i fråga om den minsta 
andelen rena bilar i de avtal som respektive myndighet eller enhet 
tilldelar efter upphandlingar som omfattas av lagen.  

 

Skälen för förslaget: Oavsett hur direktivets minimimål tas om hand 
nationellt, eventuellt med utgångspunkt från vad som sägs i skäl 19 till 
direktivet, måste kravet på en minsta andel rena bilar ställas på de 
upphandlande myndigheter och enheter som genomför de upphandlingar 
som omfattas av lagen och som resulterar i tilldelning av avtal.  

Ett alternativ är att det krav som direktivet ställer på medlemsstaterna 
överförs direkt på de upphandlande myndigheterna och enheterna. Det 
skulle betyda att de enskilda berörda aktörerna ska säkerställa att den 
minsta andelen rena bilar uppnås för respektive referensperiod. Därmed 
ställs inget krav på en minsta andel rena bilar för varje enskild upphandling 
utan enbart på slutresultatet för hela perioden. Ett annat alternativ är att 
kravet på en minsta andel rena fordon träffar varje enskild upphandling. 
Från direktivets utgångspunkt finns inga hinder att nationellt laborera med 
andra procentsatser eller andra tidsperioder – allt under förutsättning att 
Sverige i slutänden uppfyller direktivets minimimål. 

Den första utgångspunkten är att lagen klargör att kraven på en minsta 
andel rena bilar ska uppnås för varje referensperiod. Frågan om att fördela 
insatserna för att nå minimimålen behandlas i avsnitt 5.6.4. 
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      5.6.3 Hur minimimålen ska uppfyllas 

Förslag: För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod 
ska andelen rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala 
antalet lätta bilar som tilldelade avtal omfattar. 

För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar 
uppgå till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till 
minst 45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar 
som tilldelade avtal omfattar. För den andra referensperioden och för 
varje följande femårsperiod ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till 
minst 15 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 
65 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som 
tilldelade avtal omfattar. 

Därutöver ska minst hälften av den angivna andelen för bussar vara 
utsläppsfria bussar. För den första referensperioden får dock andelen 
rena bussar som ska vara utsläppsfria, minskas till en fjärdedel, om mer 
än 80 procent av samtliga bussar som tilldelade avtal omfattar är 
tvåvåningsbussar. 

Vid upphandling som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp ska antalet 
bilar inom varje avtal som tilldelats under respektive referensperiod 
utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda. 

Vid upphandling av tjänster ska antalet bilar som är avsedda att 
användas för att tillhandahålla tjänsterna som ingår i varje avtal som 
tilldelats under respektive referensperiod utgöra underlag för 
beräkningen av om kraven är uppfyllda. 

Skälen för förslaget  
Direktivet 
Minimimålen enligt artikel 5 och tabellerna i bilagan redogörs för i 
avsnitt 5.1.2.  

Vid beräkningen av minimimålen för upphandling ska enligt artikel 5.2 
den dag som ska beaktas för den offentliga upphandlingen vara den dag då 
upphandlingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet. 

I samband med avtal enligt artikel 3.1 a ska enligt artikel 5.4 antalet 
vägtransportfordon som köpts in, leasats, hyrts eller hyrköpts inom varje 
avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för upphandling har 
uppnåtts. 

I samband med avtal enligt artikel 3.1 b och c ska enligt artikel 5.5 
antalet vägtransportfordon avsedda att användas för tillhandahållande av 
tjänsterna som ingår i varje avtal beaktas vid bedömningen av om 
minimimålen för upphandling har uppnåtts. 

Hur minimimålen ska uppnås 
Minimimålen bör utformas så att andelen bilar – lätta respektive 
tunga – av det totala antalet bilar som omfattas av tilldelade avtal, för 
aktuell referensperiod ska uppgå till minst den procentsats som framgår av 
tabellerna i bilagan. Beträffande lätta bilar görs ingen skillnad mellan 
referensperioderna och inte heller mellan de bilkategorier som ingår i 
gruppen. När det gäller tunga bilar följer dock av tabell 4 i bilagan i 
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direktivet att en uppdelning måste göras, såväl i fråga om referensperioder 
som i fråga om bilkategorier. 

För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen 
rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar 
som omfattas av tilldelade avtal. 

För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar uppgå 
till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 
45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som 
omfattas av tilldelade avtal. För den andra referensperioden och för de 
efterföljande femårsperioderna ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till 
minst 15 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 65 procent 
av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som omfattas av 
tilldelade avtal. 

Därutöver ska minst hälften av den angivna andelen för bussar vara 
utsläppsfria bussar. För den första referensperioden får dock andelen av 
rena bussar som ska vara utsläppsfria minskas till en fjärdedel om mer än 
80 procent av samtliga bussar som omfattas av tilldelade avtal är 
tvåvåningsbussar. 

Beräkningen och bedömningen av om målen är uppfyllda ska göras dels 
så att varje referensperiod fångar upp de avtal som tilldelas under perioden, 
dels så att antalet bilar i avtalen totalt sett beaktas. När det gäller avtal om 
allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning och övriga tjänsteavtal, 
är det antalet bilar som är avsedda för användningen inom respektive tjänst 
som ska beaktas. Det gäller oavsett om tjänsteleverantören köper nya 
fordon eller använder befintliga fordon. 

Artikel 5.2 anger som tidpunkt för beräkningen den dag då upphand-
lingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet. Europeiska 
kommissionen har publicerat ett tillkännagivande om tillämpningen av 
artiklarna 2, 3, 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 
till stöd för utsläppssnål mobilitet (2020/C 352/01). På fråga 6 angående 
artikel 5.2 svarar kommissionen: ”Enligt denna artikel är dagen som ska 
beaktas alltså den dag då meddelandet om kontraktstilldelning 
offentliggörs på TED.” Detta bör förstås så att det är den dag då 
meddelandet om kontraktstilldelningen offentliggörs i Europeiska 
unionens databas TED (Tenders Electronic Daily) som är avgörande för 
beräkningen. På motsvarande sätt bör i fråga om upphandlingar som inte 
är direktivstyrda, och som ska efterannonseras enligt lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling eller enligt lagen (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna, dagen för publicering i en registrerad 
annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik vara 
avgörande. I fråga om ramavtal och dynamiska inköpssystem bör 
direktivet förstås så att det ska tillämpas på de individuella avtal som 
tilldelas inom ramavtalet eller bygger på det dynamiska inköpssystemet. 
Om ett ramavtal har ingåtts under den första referensperioden men det 
individuella avtalet tilldelas under den andra referensperioden är det den 
senare perioden som är avgörande för tillämpningen av artikel 5.2. Det ska 
i sammanhanget understrykas att det endast är upphandlingsförfaranden 
som påbörjas efter ikraftträdandet av lagen som omfattas av kraven på 
minimimål, se avsnitt 5.10. 
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      Minimimålen gäller per fordonskategori – lätta bilar, tunga lastbilar och 
bussar – utan att skilja på olika typer av avtal. Artikel 5.4 och 5.5 bör 
förstås så att för varje fordonskategori ska först det totala antalet bilar som 
omfattas av samtliga avtal beräknas. Därefter ska andelen rena bilar av det 
totala antalet beräknas och jämföras med minimimålet.  

5.6.4 Frågan om att fördela insatserna för att nå 
minimimålen 

Bedömning: Varje upphandlande myndighet och enhet bör uppnå 
minimimålen. 

Skälen för bedömningen  
Direktivet 
Som framgår av avsnitt 5.1.2 är minimimålen fastställda på medlems-
statsnivå och det är helt och hållet upp till medlemsstaterna att fördela 
måluppfyllelseinsatserna mellan olika upphandlande myndigheter och 
enheter. Det är därför inte givet att kraven nationellt måste utformas så att 
alla upphandlande myndigheter och enheter ska nå upp till respektive 
minimimål. I skäl 19 sägs att medlemsstaterna bör ha handlingsfrihet att 
fördela insatserna för att nå minimimålen inom sitt territorium i enlighet 
med sin konstitutionella ram och sina transportpolitiska mål. 

Vilka som ska uppnå minimimålen 
Även om det med utgångspunkt från direktivet inte finns något hinder mot 
att fördela måluppfyllelseinsatserna är den första frågan om en fördelning 
är förenlig med gällande rätt, bland annat de grundläggande principerna 
för offentlig upphandling såsom icke-diskriminering, likabehandling, 
proportionalitet och öppenhet, se 4 kap. 1–3 §§ LOU.  

Om samma krav på måluppfyllelse ställs på alla upphandlande 
myndigheter och enheter – vilket är den rimliga ingången i frågan – kan 
det inte uteslutas att vissa aktörer får större svårigheter att nå målen än 
andra. Det beror i sin tur på olika faktorer, som verksamhetens geografiska 
område och vilken verksamhet som bedrivs. Även verksamhetens storlek 
och om den utövas med lätta eller tunga bilar skulle kunna vara faktorer 
av betydelse.  

Något övergripande formellt hinder mot att fördela insatserna mellan 
berörda aktörer bedöms inte föreligga, men den avgörande frågan är om 
det finns ett sådant behov. Riksdagen har antagit ett klimatmål för 
transportsektorn. Målet är ett etappmål inom miljömålssystemet och 
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes 
luftfart som ingår i EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast 2030 
jämfört med 2010 (etappmålet för inrikes transporter). För att etappmålet 
för inrikes transporter till 2030 ska kunna nås kommer det utöver en 
effektivisering av transporterna att krävas dels en omfattande elektrifiering 
av transportsystemet, dels en övergång till användning av förnybara 
hållbara drivmedel. Både elektrifieringen och övergången till användning 
av förnybara hållbara drivmedel behöver ske i närtid för transporter på väg. 
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Som framgår av konsekvensbeskrivningen har statliga myndigheter och 
kommuner och regioner redan påbörjat en omställning av sina 
fordonsflottor. Slutsatsen är därför att det inte är motiverat med en 
fördelning av minimimålen mellan upphandlande myndigheter och 
enheter. Minimimålen bör alltså uppnås av varje enskild upphandlande 
myndighet och enhet. 

5.7 Rapportering, uppgifter och uppföljning 

5.7.1 Direktivets krav på rapportering 
I artikel 10.1 ställs krav på medlemsstaterna att senast den 2 augusti 2022 
underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att genomföra 
direktivet och om sina avsikter i fråga om framtida genomförandeåtgärder. 

Enligt artikel 10.2 ska medlemsstaterna senast den 18 april 2026, och 
därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om 
genomförandet av direktivet. Rapporten ska innehålla information om de 
åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, framtida 
genomförandeåtgärder samt all annan information som medlemsstaten 
anser relevant. Vidare ska rapporten innehålla information om hur många 
fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt artikel 
3.1. Detta ska baseras på de uppgifter som lämnats av kommissionen i 
enlighet med artikel 10.3. Slutligen framgår av denna punkt i artikeln att 
rapporten ska åtfölja de rapporter som föreskrivs i artikel 83.3 andra 
stycket i LOU-direktivet och i artikel 99.3 andra stycket i LUF-direktivet. 
Kommissionen ska enligt artikel 10.6 anta genomförandeakter för att 
fastställa formatet för rapporterna och arrangemangen för hur de ska 
översändas. 

Kommissionen ska enligt artikel 10.3 bistå medlemsstaterna i deras 
rapporteringsskyldighet genom att sammanställa och offentliggöra 
information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som 
omfattas av avtalen enligt artikel 3.1 a och c genom att hämta de relevanta 
uppgifterna från meddelanden om kontraktstilldelning som offentliggjorts 
i databasen TED (Tenders Electronic Daily). 

5.7.2 Finns statistiska uppgifter att rapportera? 
Som redogörs för i avsnitt 4.1.1 finns bestämmelser om annonsering av 
upphandlingar i LOU, LUF, kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/1986 och upphandlingsförordningen (2016:1162). I avsnittet 
redogörs också för kravet på annonsering i en registrerad annonsdatabas 
och för statistikdatabasen som Upphandlingsmyndigheten ansvarar för. 

Kommissionen har beslutat genomförandeförordning (EU) 2019/1780 
av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om 
upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”). 
Genomförandeförordningen kan börja tillämpas den 14 november 2022 
men ska tillämpas senast den 25 oktober 2023. I den version av eForms 
som introduceras genom förordningen kommer det att vara möjligt att 
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      lämna information om antalet bilar respektive rena bilar för att underlätta 
den rapportering som behövs i anslutning till direktivet. I nuläget kan 
sådana uppgifter inte lämnas på annat sätt än i det särskilda textfältet om 
”Kompletterande information”. Något krav på att använda textfältet finns 
dock inte. Även om kommissionen ska bistå medlemsstaterna i deras 
rapporteringsskyldighet genom att hämta uppgifter från TED, hjälper det 
inte medlemsstaterna om uppgifter saknas i TED. 

Motsvarande brist på uppgifter om antalet bilar respektive rena bilar 
finns beträffande upphandlingar som inte är direktivstyrda och därför inte 
ska annonseras i TED utan enbart efterannonseras i en registrerad 
annonsdatabas. 

Vidare saknas uppgifter om kontrakt efter avrop från ramavtal, eftersom 
sådana kontrakt inte behöver annonseras. 

Sammantaget behöver det säkerställas att upphandlande myndigheter 
och enheter lämnar nödvändiga uppgifter om antalet bilar respektive rena 
bilar och att uppgifterna finns tillgängliga för rapportering enligt 
direktivet. 

5.7.3 Uppgifter vid upphandling och avrop 

Förslag: Upphandlande myndigheter och enheter ska lämna uppgifter 
om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal till den 
statistikmyndighet som avses i lagen om upphandlingsstatistik. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela föreskrifter om de uppgifter som upphandlande myndigheter 
och enheter ska lämna till statistikmyndigheten. I förordning ska 
Upphandlingsmyndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter.  

De uppgifter som behövs ska lämnas i standardformuläret för 
offentliggörande i Europeiska unionens databas TED (Tenders 
Electronic Daily). 

Skälen för förslaget 
Hur kan det säkerställas att nödvändiga uppgifter finns tillgängliga? 
Gemensamt för alla upphandlingar, inklusive upphandlingar enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning, är att de – med vissa undantag – ska annonseras 
i en registrerad annonsdatabas och att uppgifter från och om annonserna 
ska lämnas till statistikmyndigheten (Upphandlingsmyndigheten). Detta 
gäller alltså även upphandlingar som ska annonseras i TED. I 
sammanhanget konstateras att det bistånd som kommissionen ska lämna 
medlemsstaterna enligt artikel 10.3 inte omfattar upphandlingar enligt 
artikel 3.1 b, dvs. enligt EU:s kollektivtrafikförordning. 

Minimimålen enligt förslaget i avsnitt 5.6.3 är knutna till andelen rena 
fordon som omfattas av avtal som tilldelats efter upphandling som 
omfattas av lagen. Det är därför uppgifterna i efterannonseringen om 
resultatet av upphandlingen är av intresse. Samtliga upphandlingslagar 
innehåller krav på efterannonsering av direktivstyrda upphandlingar i TED 
och av upphandlingar, som inte är direktivstyrda, i en registrerad databas. 
För att säkerställa information om andelen rena bilar behövs dock en 
närmare reglering av innehållet i den efterannonsering som sker. När det 
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gäller TED, som förutsätter att standardformuläret används, handlar kravet 
om att uppgifter ska lämnas i det särskilda textfältet om kompletterande 
information. 

En reglering för att säkerställa att nödvändiga uppgifter finns 
tillgängliga 
Som redogörs för i avsnitt 5.7.2 saknas vissa uppgifter i statistikdatabasen. 
Statistikdatabasen innehåller alltså inte ett tillräckligt underlag för 
vidarerapporteringen till kommissionen. Bedömningen är att uppgifter om 
upphandlingar och avrop i enlighet med de föreslagna bestämmelserna inte 
nödvändigtvis behöver tillföras statistikdatabasen först för att sedan 
rapporteras till kommissionen. Det viktiga är att tillräcklig information 
lämnas. Eftersom avrop som görs med stöd av ett ramavtal är undantagna 
från annonsering, finns i nuläget inte heller någon upparbetad kanal för att 
hämta den information som behövs om andelen rena bilar i sådana avrop. 
Primärt finns informationen endast hos de avropande myndigheterna. Det 
är därför nödvändigt att föreskriva en skyldighet för de upphandlande 
myndigheterna och enheterna att lämna sådan information. I lagen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransport-
området ska därför föreskrivas ett separat rapporteringskrav för att 
säkerställa uppgifter om andelen rena bilar, med ett bemyndigande om 
närmare föreskrifter på förordnings- eller myndighetsföreskriftsnivå. 
Informationen bör lämnas till den myndighet som ska ombesörja rapporte-
ringen enligt direktivet. I det följande föreslås att Upphandlingsmyndig-
heten, i egenskap av statistikmyndighet, ska få den uppgiften. Om 
Upphandlingsmyndigheten gör bedömningen att det kan vara värdefullt, 
bör det inte finnas något egentligt hinder mot att -myndigheten tillför 
statistikdatabasen uppgifter om andelen rena bilar efter avrop med stöd av 
ramavtal, jfr. 4 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Det bör dock 
inte vara något särskilt krav men i sådant fall är det nödvändigt att 
Upphandlingsmyndigheten, med stöd av bemyndigandet i 10 § 
förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik, meddelar föreskrifter 
om att även dessa uppgifter om upphandlingar och avrop ska finnas i 
statistikdatabasen. 

Av 12 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling framgår att en 
upphandlande myndighet har dokumentationsplikt när en upphandling 
genomförs. Vidare följer av 12 kap. 15 § att myndigheten ska upprätta en 
individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas och varje ramavtal som 
ingås. Rapporteringskravet för upphandlande myndigheter gäller dock inte 
för kontrakt som tilldelas på grundval av vissa ramavtal. Upphandlande 
enheter har motsvarande skyldigheter vilket framgår av 12 kap. 14 och 
15 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Eftersom 
upphandlande myndigheter och enheter redan enligt gällande lagstiftning 
har ett dokumentationskrav är bedömningen, att en särskild rapporterings-
skyldighet enligt lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransportområdet inte bör bli särskilt betungande.  

Enligt 5 § upphandlingsförordningen ska en annons eller ett meddelande 
som ska skickas för publicering i TED utformas enligt genomförande-
förordning (EU) 2015/1986. Ett krav på att textfältet ”Kompletterande 
information” ska användas för att lämna nödvändiga uppgifter om andelen 
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      rena bilar skulle kunna föreskrivas i anslutning till den bestämmelsen. En 
annan möjlighet är att reglera kravet i den förordning om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet som 
föreslås i anslutning till lagen.  

I 14 c § upphandlingsförordningen regleras vilken information en 
efterannons av en icke-direktivstyrd upphandling ska innehålla. På 
motsvarande sätt som för TED uppstår frågan var ett krav på uppgifter om 
andelen rena bilar i en sådan annons lämpligen regleras.  

Det bedöms mest ändamålsenligt att upphandlingsförordningen inte 
belastas med bestämmelser av specialkaraktär. Av det skälet bör det 
särskilda kravet på information om andelen rena bilar vid efterannonsering 
i såväl TED som i en registrerad databas och vid avrop från ett ramavtal 
regleras i förordningen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransportområdet. Vad som sägs i 14 d § 
upphandlingsförordningen om sekretesskyddade uppgifter eller uppgifter 
som är säkerhetsskyddsklassade, gäller i förekommande fall även 
beträffande information om andelen rena bilar. Det bedöms inte motiverat 
att tillskapa en särskild ordning för information av sådana uppgifter. 

5.7.4 Rapportering och uppföljning till EU 

Bedömning: Skyldigheten för medlemsstaterna i artikel 10.1 och 10.2 
i direktiv (EU) 2019/1161 att underrätta kommissionen om de åtgärder 
som vidtagits och avsikter om framtida genomförandeåtgärder behöver 
inte regleras särskilt i lag. 

Upphandlingsmyndigheten bör få ansvaret för att följa upp 
tillämpningen av lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom vägtransportområdet. 

Upphandlingsmyndigheten bör få meddela föreskrifter om uppgifter 
som gör det möjligt att rapportera till kommissionen enligt artikel 10.2 
i direktivet och följa upp tillämpningen av lagen. 

Skälen för bedömningen 
Sveriges rapporteringsskyldighet till EU-kommissionen 
De rapporter som ska lämnas enligt artikel 10.2 har innehållsmässigt två 
delar – dels information av liknande slag som enligt artikel 10.1, dels 
statistiska uppgifter om fordon och fordonskategorier kopplade till 
artikel 3.1. Enligt artikel 10.2 ska dessa rapporter åtfölja de s.k. 
övervakningsrapporter som ska lämnas enligt artikel 83.3 andra stycket i 
LOU-direktivet respektive artikel 99.3 andra stycket i LUF-direktivet. 
Hittills har en sådan övervakningsrapport lämnats till EU-kommissionen 
och uppgiften fullgjordes då av Konkurrensverket i samverkan med 
Upphandlingsmyndigheten. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen. Av regeringsbeslut den 11 februari 2021 i 
ärende Fi2021/00632 framgår dock att regeringen uppdrar till 
Upphandlingsmyndigheten att under 2021 i samråd med Konkurrens-
verket utföra den rapporteringsskyldighet i förhållande till Europeiska 
kommissionen som framgår av artikel 83.3 respektive artikel 99.3.  
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Detta talar för att uppgiften att lämna rapporter enligt artikel 10.2 bör 
fullgöras på samma sätt. Med utgångspunkt från de uppgifter som 
rapporten enligt direktivet (EU) 2019/1161 ska innehålla, ligger det nära 
till hands att Upphandlingsmyndigheten ska ombesörja rapporterna. 
Medlemsstaterna ska lämna en första rapport senast den 18 april 2026, och 
därefter vart tredje år, till kommissionen om genomförandet av direktivet. 

I förarbetena till upphandlingsbestämmelserna konstaterades att det inte 
behövdes någon reglering i lag om de informationsskyldigheter som 
framgår av artikel 83.3 och artikel 99.3. Skyldigheterna borde alltså kunna 
förutsättas bli fullgjorda utan någon särskild lagreglering. Även skyldig-
heten att vart tredje år skicka en övervakningsrapport till kommissionen 
förutsätts bli fullgjord utan föreskrifter i lag, prop. 2015/16:195 s. 861. 
Bedömningen är att de skyldigheter som Sverige har enligt artikel 10.1 och 
10.2 också är av sådant slag att de kan fullgöras utan särskild reglering i 
lag. Eftersom rapporterna ska lämnas kontinuerligt under en längre period 
bör dock en särskild myndighet få ansvar för denna uppgift. Bäst lämpad 
för uppgiften är Upphandlingsmyndigheten och ansvaret bör införas 
genom en ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för 
Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandlingsmyndigheten bör också få meddela föreskrifter om hur 
uppgifter om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal ska 
redovisas för att en rapportering till kommissionen i enlighet med 
direktivet ska vara möjlig.  

Uppföljning och information 
Direktivet har inget krav på att medlemsstaterna ska övervaka eller på 
annat sätt följa upp hur den nationella lagstiftningen tillämpas. Det bedöms 
dock påkallat att med viss kontinuitet kunna få klarhet i hur de 
upphandlande myndigheterna och enheterna omhändertar minimimålen 
enligt lagen. Statistikmyndigheten bör på motsvarande sätt som i fråga om 
rapporteringen till kommissionen kunna sörja för de uppgifter som behövs. 
Det är därför, och med utgångspunkt från de uppgifter 
Upphandlingsmyndigheten har enligt förordningen med instruktion för 
Upphandlingsmyndigheten, lämpligt att myndigheten ansvarar för en 
sådan uppföljning. Detta kan föreskrivas i myndighetens instruktion. 

Enligt 8 § i gällande förordning om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster ska Transportstyrelsen i lämplig 
omfattning informera om tillämpningen av lagen. Bestämmelsen infördes 
med beaktande av skäl 12 i direktiv 2009/33/EG, som uppmanade 
medlemsstaterna att informera nationella, regionala och lokala upphand-
lande myndigheter och enheter om kraven. Direktiv (EU) 2019/1161 
behandlar inte frågan om information, men behovet kvarstår även med de 
ändringar som nu föreslås. Det torde snarare vara så att informations-
behovet kommer att öka med tanke på att kraven är komplexa och inte helt 
lättillgängliga. Frågan är hur behovet lämpligast tillgodoses. 

Transportstyrelsen har kunskap om de krav som ställs på rena bilars 
utsläppsnivåer m.m. och de EU-rättsakter som anknyter till fordons 
beskaffenhet och utrustning. Upphandlingsmyndigheten har å sin sida 
kunskap i upphandlingsfrågor och det samlade ansvaret för att utveckla, 
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      förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande 
myndigheter och enheter.  

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för en rättssäker, 
effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och 
näringslivets utveckling. Uppdraget framgår av myndighetens instruktion. 
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) har myndigheterna en generell 
samverkansskyldighet inom sina respektive verksamhetsområden. Denna 
skyldighet är visserligen inte obegränsad, men Upphandlingsmyndigheten 
ska enligt 8 § förordningen med instruktion för Upphandlingsmyndigheten 
särskilt samverka med bland annat berörda offentliga organisationer för att 
utveckla upphandlingen. Bedömningen är det inte behövs någon 
ytterligare reglering av informationsarbetet. 

5.8 Miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar 

Förslag: Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar ska ändras så att en personbil eller en lätt lastbil ska 
uppfylla de krav som ställs på en ren lätt bil för den första 
referensperioden enligt 5 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa tjänster inom vägtransportområdet. 

I förordningen ska det också tas in en upplysning om att det i fråga 
om miljökrav finns bestämmelser även i lagen om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.  

 

Skälen för förslaget: Förordningen ställer krav som går utöver de som 
gäller enligt direktiv 2009/33/EG och den nuvarande lydelsen av lagen. 
Något hinder för den ordningen föreligger inte och i prop. 2010/11:118 
s. 26, föreslog regeringen att den dåvarande förordningen om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor skulle behållas.  

Genom ändringsdirektivet kommer saken i ett delvis annat läge. Å ena 
sidan är de utsläppskrav som ställs på rena lätta bilar i direktivet högre än 
de som gäller för miljöbilar enligt definitionen i förordningen. Å andra 
sidan gäller direktivets krav endast en viss lägsta andel av upphandlade 
bilar och tjänster medan förordningen gäller alla inköp, leasing och 
upphandlingar av bilhyra och taxiresor, med reservation för att myndig-
heten kan åberopa särskilda skäl för avsteg från miljöbilskravet. De 
myndigheter under regeringen som ska följa förordningen måste 
naturligtvis även följa de miljökrav i lagen som föreslås. Det 
betyder – med reservation för att undantagen i lagen och förordningen inte 
helt överensstämmer – att en myndighet som uppfyller minimimålen 
enligt lagförslaget (en lägsta andel av det totala antalet lätta bilar som 
omfattas av lagen) måste för resterande inköp, leasing och upphandlingar 
uppfylla förordningens krav. Från den utgångspunkten innebär förord-
ningen totalt sett skärpta krav i förhållande till direktivet, dock inte för en 
myndighet som kan åberopa särskilda skäl i betydande utsträckning eller 
för en myndighet som är undantagen från förordningen men, enligt 
förslaget, inte från lagen. Den tidigare slutsatsen, att förordningen kan 
behållas, gäller dock fortfarande. 
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Förordningen gäller för myndigheter under regeringen – totalt 232 
myndigheter för redovisningsåret 2019 – men används också som 
riktmärke av andra aktörer inom den offentliga förvaltningen (kommuner 
och regioner) liksom av den privata sektorn. De krav som ställs i 
förordningen har därför stor betydelse för syftet att på nationell nivå främja 
användningen av miljöanpassade bilar. Det finns skäl att sätta den 
betydelsen i relation till de mål som ställs i direktivet. Förutom att staten 
bör vara en föregångare i klimatarbetet ska Sverige omhänderta direktivets 
krav så att minimimålen på medlemsstatsnivå uppnås. Från den 
utgångspunkten, och även om förordningens bidrag till klimatarbetet för 
lätta bilar totalt sett är väl så framträdande som direktivets, bör kraven på 
en miljöbil i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar inte vara lägre än kraven på rena lätta bilar i direktivet. 
Detta kan lämpligen hanteras så att miljöbilsdefinitionen kopplas till den 
definition av rena lätta bilar som nu föreslås i lagen. Miljöbilsdefinitionens 
koppling till definitionen av en klimatbonusbil i förordningen (2017:1334) 
om klimatbonusbilar upphör därmed. 

5.9 Artiklar som inte behöver genomföras i svensk 
rätt 

Bedömning: Artiklarna 8, 9 och 10.3–10.6 i direktiv (EU) 2019/1161 
behöver inte genomföras i svensk rätt. 

 

Skälen för bedömningen: Artikel 8 Utbyte av kunskap och bästa 
praxis, artikel 9 Kommittéförfarande och artikel 10.3–10.6 Rapportering 
och översyn innehåller inte några materiella bestämmelser som behöver 
genomföras i svensk rätt. 

5.10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Förslag: De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 
2022. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla om en anbudsinfordran 
har skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte 
krävs, upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet. 

 

Skälen för förslaget: Enligt artikel 3.1 sista stycket ska direktivet 
endast tillämpas på sådana avtal för vilka en anbudsinfordran har skickats 
ut efter den 2 augusti 2021 eller, i de fall en anbudsinfordran inte krävs, 
om den upphandlande myndigheten eller upphandlande enheten har 
påbörjat upphandlingsförfarandet efter den dagen. Eftersom genom-
förandet av direktivet bedöms bli försenat, föreslås att de föreslagna 
bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022. 

I propositionen Nytt regelverk för upphandling (prop. 2015/16:195 
s. 918) framgår att ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats när 
den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett 
upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom 
att myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte 
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      att anskaffa det som beslutet avser. Från den utgångspunkten borde en 
övergångsbestämmelse med innebörden att äldre bestämmelser 
fortfarande ska gälla i fråga om upphandlingar som har påbörjats före 
ikraftträdandet vara tillräcklig. Om anbudsinfordran skickas ut före den 1 
januari 2022, är det givet att upphandlingen har påbörjats och att lagen då 
gäller i sin äldre lydelse. Om anbudsinfordran inte är aktuell, blir den 
avgörande tidpunkten när myndigheten eller enheten tar någon form av 
extern kontakt (prop. 2015/16:195 s. 918 f.). Det kan å andra sidan inte 
uteslutas att en upphandling ska anses påbörjad före ikraftträdandet även 
om en anbudsinfordran skickas ut efter ikraftträdandet. I det fallet ger en 
övergångsbestämmelse som enbart hänför sig till när upphandlingen 
påbörjats fel resultat i förhållande till direktivet. Övergångsbestämmelsen 
bör därför formuleras i nära överensstämmelse med direktivets lydelse. 

Enligt artikel 3.1 ska ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem vars 
anbudsinfordran offentliggjordes före ikraftträdandet inte omfattas av 
lagen även om enskilda avtal som utgår från ramavtalet eller 
inköpssystemet tilldelas efter ikraftträdandet. 

6 Konsekvenser 

Bedömning: De statliga myndigheterna påverkas av lagförslaget och 
ändringarna i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar. Kostnaderna för myndigheternas inköp av bilar 
bedöms dock generellt sett inte påverkas. 

Även kommunerna och regionerna påverkas av författningsförslagen 
som dock inte bedöms medföra några merkostnader. 

Författningsförslagen innebär endast indirekta effekter för företag 
och bedöms ha mycket små konsekvenser för privatpersoner. 

Utsläppen av koldioxid och hälsopåverkande luftföroreningar och 
bullernivåer bedöms minska. Författningsförslagen gynnar därmed 
miljökvalitetsmålen. 

Författningsförslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan 
kvinnor och män, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, 
sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av landet eller 
möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. 

6.1 Förutsättningar för konsekvensanalysen 
Författningsförslagen i denna promemoria syftar till att uppfylla den 
skyldighet som Sverige har gentemot EU att genomföra Europa-
parlamentet och rådet direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om 
ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon. Som framgår av avsnitt 3 innehåller ändrings-
direktivet en rad bestämmelser där det krävs att medlemsstaterna författ-
ningsreglerar vissa frågor. Det finns därför inte något alternativ till författ-
ningsreglering för att genomföra direktivet i de delarna. 
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6.1.1 Vilka som berörs av förslaget 
Förslagen berör främst statliga myndigheter, kollektivtrafikmyndigheter, 
regioner och kommuner vid köp, leasing, hyra och hyrköp av bilar, vid 
avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning samt vid köp 
av vissa transporttjänster som t.ex. färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och 
sophämtning. De upphandlingar som omfattas är sådana där 
anbudsinfordran har skickats ut efter lagens ikraftträdande, dvs. den 1 
januari 2022, eller om någon anbudsinfordran inte krävs, upphandlingen 
har påbörjats efter lagens ikraftträdande. Det finns ett antal bestämmelser 
i ändringsdirektivet för att undvika oproportionerliga bördor för 
upphandlande myndigheter och enheter. Vissa fordonskategorier med 
särskilda egenskaper är undantagna från kraven. Minimimålen innebär att 
endast en viss andel av de fordon som ingår i upphandlingarna och 
omfattas av ändringsdirektivets bestämmelser ska utgöras av rena eller 
utsläppsfria fordon. Minimimålen ska uppfyllas under en referensperiod. 
Det innebär att en enskild upphandling kan ha en högre eller lägre andel 
rena fordon än vad minimimålet anger. 

Förslagen har en indirekt påverkan på bland andra biltillverkare, företag 
som säljer bilar, operatörer inom lokal kollektivtrafik samt taxiföretag och 
bussföretag som utför samhällsbetalda resor.  

6.1.2 Vilka bilar, bussar och lastbilar som är rena eller 
utsläppsfria 

Rena bilar 
Definitionen av en ren lätt bil under den första referensperioden innebär 
att elbilar, bränslecellsbilar som drivs med vätgas och möjligen vissa 
laddhybrider, dvs. bilar som har förbränningsmotor och som kan laddas 
externt, kan klassificeras som rena bilar. Osäkerheten när det gäller 
laddhybrider beror på om modeller med koldioxidutsläpp under 50 gram 
per kilometer dessutom har ett utsläpp av partiklar och kväveoxider vid 
faktisk körning (RDE) som är mindre än 80 procent av gällande 
gränsvärden. För närvarande finns det inga bilmodeller på marknaden med 
förbränningsmotor, inte heller gasdrivna bilar, som uppfyller definitionen 
av en ren lätt bil och det bedöms osannolikt att sådana kommer att finnas 
på marknaden de närmaste åren.  

Under den andra referensperioden, med krav på nollutsläpp av 
koldioxid, kommer endast elbilar eller bränslecellsbilar som drivs med 
vätgas att kunna räknas som rena bilar. Bränslecellsbilar bedöms dock ha 
en låg marknadsandel fram till 2030, så även under denna period kommer 
elbilar behöva utgöra huvuddelen av de rena lätta bilarna. 

Andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen ökar snabbt, men 
från låga nivåer. I november 2020 utgjorde elbilar 10,2 procent och 
laddhybrider 28,5 procent av de nyregistrerade bilarna. I november 2019 
var motsvarande siffror 3,4 procent elbilar respektive 10,6 procent 
laddhybrider. EU:s krav på minskade koldioxidutsläpp för nya personbilar 
kräver en omfattande elektrifiering. Fordonstillverkarna planerar därför att 
introducera ett stort antal laddbara bilmodeller de närmaste åren och 
försäljningen av laddbara fordon förväntas fortsätta att öka kraftigt. Enligt 
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      en kartläggning av Transport and Environment, en europeisk 
lobbyorganisation, av de europeiska tillverkarnas produktionsplaner för 
perioden 2019–2025 ökar antalet elbilsmodeller på den europeiska 
marknaden från cirka 40 år 2019 till cirka 160 år 2025. Inköpspriset 
bedöms fortsätta falla i takt med att priset på batterier sjunker och med att 
produktionen av bilarna blir mer storskalig. Flera aktörer bedömer att den 
totala kostnaden, inklusive kostnaden för drift, kommer att vara lika för 
laddbara personbilar och fossildrivna personbilar kring 2025. 

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har den svenska 
fordonsindustrin i färdplanen för lätta fordon presenterat scenarier för 
försäljningen av laddbara bilar på den europeiska och svenska marknaden. 
I ett så kallat lågscenario för den svenska marknaden uppgår andelen 
laddbara bilar av nybilsförsäljningen till cirka 43 procent 2025 och cirka 
48 procent 2030. I högscenariot uppgår andelen laddbara bilar i nybils-
försäljningen till cirka 55 procent 2025 och cirka 80 procent 2030. IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Trafikanalys gjort en 
bedömning av den svenska vägflottans storlek och sammansättning 2030. 
Enligt IVL bedöms andelen elbilar i nybilsförsäljningen 2030 uppgå till 
cirka 40 procent och laddhybrider till cirka 20 procent, dvs. totalt cirka 60 
procent laddbara bilar. Som motiv till en lägre andel elbilar jämfört med 
mer ”optimistiska” prognoser anger IVL bl.a. begränsad tillgång till 
kritiska metaller och batteriproduktionskapacitet samt långa leveranstider 
för elbilar. 

En förutsättning för elektrifieringen av fordonsparken är att det finns 
laddinfrastruktur i hela landet. Regeringen har i klimathandlingsplanen 
slagit fast att utbyggnaden av laddinfrastruktur ska ske i sådan takt att den 
inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, se propositionen 
En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 
2019/20:65). I november 2019 fanns 10 900 publika laddpunkter vid 2 300 
laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastruktur stöds bland annat genom 
Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som 
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 
För att täcka så kallade vita fläckar där laddinfrastruktur annars inte byggs 
ut har regeringen avsatt medel för perioden 2020–2022 för att finansiera 
utbyggnaden av laddinfrastruktur i anslutning till större vägar. Genom 
budgetpropositionen för 2021 har det även skapats ett stöd till regionala 
elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon, i syfte att 
elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Även 
tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen. 

Rena tunga bussar och lastbilar 
Utgångspunkten för ändringsdirektivets definition av en ren tung buss och 
ren tung lastbil är att de ska kunna drivas med ett alternativt drivmedel 
enligt definitionen i direktiv 2014/94. Som framgår av avsnitt 5.5.2 i denna 
promemoria anses alla laddbara tunga fordon, dvs. även laddhybrider, som 
rena fordon. Laddhybrider anses vara rena fordon även om konventionellt 
bränsle används i förbränningsmotorn. Hybridfordon, där elen produceras 
internt, anses dock inte vara ett rent fordon. Som rena fordon räknas även 
fordon som drivs med metangas, komprimerad (CNG) eller flytande 
(LNG). Även fordon som använder biodrivmedel kan tillgodoräknas som 
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ett rent fordon om drivmedlet inte är producerat från råvaror med hög risk 
för indirekt ändrad markanvändning (ILUC). Biodrivmedlet får innehålla 
tändförstärkare men inte blandas med fossila drivmedel. Exempel på sådan 
”rena” drivmedel kan vara etanolbränslet ED95 eller HVO100. 

För fordon som är godkända för att köras på HVO100 är det, som 
konstaterats i avsnitt 5.5.2, inte möjligt att utifrån fordonets egenskaper 
bedöma om det kan räknas som ett rent fordon. Fordonet kan ju också 
köras på konventionell diesel. För att uppfylla kriterierna för ett rent 
fordon krävs därför ett avtal med den som utför transporttjänsten, till 
exempel ett bussföretag eller, vid trafik i egen regi, 
drivmedelsleverantören. 

För lastbilar är alternativa drivmedel som el, etanol och gas fortfarande 
relativt ovanliga. Regeringen föreslog i Budgetpropositionen för 2020 en 
ny premie för tunga lastbilar som drivs av el, gas eller etanol samt eldrivna 
arbetsmaskiner som, tillsammans med det fortsatta stödet till elbussar, 
syftar till att främja marknadsintroduktion av dessa fordon. Den beslutade 
budgeten för premierna är 120 miljoner under 2021.  

Utsläppsfria tunga bussar 
Ett utsläppsfritt tungt fordon är enligt ändringsdirektivet ett rent tungt 
fordon utan förbränningsmotor eller med en förbränningsmotor som 
släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh eller mindre än 1 g CO2/km. En 
utsläppsfri buss är i praktiken alltså en renodlad elbuss eller en 
vätgasdriven bränslecellsbuss. 

6.2 Konsekvenser för myndigheter under 
regeringen 

Myndigheterna påverkas i första hand av förslaget till skärpt miljöbils-
definition i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndig-
heters bilar. Förslaget innebär att myndigheterna kommer att behöva 
tillämpa direktivets definition på en ren lätt bil vid köp, leasingavtal och 
hyra av bil samt vid taxiresor från och med den 1 januari 2022, dvs. även 
vid avrop från ramavtal som sluts fr.o.m. detta datum. Möjligheten att vid 
särskilda skäl göra avsteg från kravet på miljöbil kvarstår för 
myndigheterna. 

Statliga myndigheter köper eller leasar 1 000–2 000 personbilar och 
150–250 lätta lastbilar per år enligt Transportstyrelsens årliga uppföljning 
av den numera upphävda förordningen (2009:1) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. En relativt stor 
andel av dessa är utryckningsfordon, spaningsfordon och fordon särskilt 
anpassade för personskydd, dvs. fordon som inte omfattas av författnings-
förslagen. En genomgång av Transportstyrelsens uppföljningar visar att av 
de fordon som köptes in 2017 skulle drygt 1 700 personbilar ha omfattats 
av kraven i ändringsdirektivet. Motsvarande antal var 2018 cirka 650 och 
2019 knappt 500. För lätta lastbilar varierar antalet från drygt 200 2017 till 
knappt 100 2019. Under 2019 utgjorde myndigheternas inköp av elbilar 
cirka 8 procent och laddhybrider cirka 20 procent av de lätta bilar som då 
skulle ha omfattats av ändringsdirektivet. 
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      När det gäller bilhyra och taxiresor ska myndigheterna varje år redovisa 
till Transportstyrelsen hur många upphandlingar som har gjorts under 
föregående år. Det finns dock inget krav på redovisning av hur många 
avrop som gjorts från avtalen. Det saknas därför uppgifter om antalet bilar 
och deras framdrivningsteknik och utsläpp. Statliga myndigheter köper 
mycket sällan tunga lastbilar eller bussar. 

Redan i dag finns elbilar vars totalkostnader för inköp och drift är 
desamma som för en bil med förbränningsmotor. Som tidigare konstaterats 
förväntas kostnaderna jämnas ut till elbilarnas fördel de kommande åren. 
Utbudet av renodlade elbilar förväntas också öka kraftigt de närmaste åren. 
Det ökade utbudet bör också leda till att det finns möjlighet att välja eldrift 
i flera av de fall där det i dag inte är möjligt på grund av verksamhetens 
krav. I vissa fall kan det dock även fortsättningsvis vara svårt, t.ex. i fråga 
om bilar som används inom Trafikverkets förarprovsverksamhet, som 
i dag har 350 av Trafikverkets 750 leasade fordon. Det finns i dag inga 
laddbara bilar med manuell växellåda. Samtidigt är 80 procent av 
körproven för personbil sådana där det krävs manuell växellåda.  

En indirekt effekt av det ökade antalet elbilar är att det också kan 
behövas ökade möjligheter att ladda bilarna. Offentliga elbilsflottor 
använder i huvudsak ”hemmaladdning”, dvs. bilen laddas när den parkeras 
över natten. Kostnadsökningarna på grund av minimimålen i direktivet 
bedöms dock bli begränsade. Merparten av investeringarna i 
laddinfrastruktur antas komma att behövas ändå för att möta en mer 
omfattande övergång till elbilar. 

Statliga myndigheter rapporterar i dag inköp, leasing och hyra av fordon 
till Transportstyrelsen. Förslagen när det gäller rapportering bedöms 
därför inte medföra några merkostnader. Bedömningen att 
Upphandlingsmyndigheten ska följa upp tillämpningen av lagen om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet bedöms av samma skäl inte kräva några nya resurser. 

Sammantaget bedöms möjligheterna att kunna uppfylla minimimålen 
inom den statliga sfären vara goda. Totalt sett bedöms inte kraven i 
direktivet leda till några merkostnader för myndigheterna. 

6.3 Konsekvenser för kommuner och regioner  
Kommuner och regioner påverkas av författningsförslagen vid 
upphandling av fordon för verksamhet som bedrivs i egen regi och vid 
upphandling av tjänster som färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, post- och 
budtjänster samt sophämtning. Fordon som exempelvis används av privata 
hemtjänstföretag som upphandlats av en kommun omfattas därmed inte av 
ändringsdirektivets tillämpningsområde. Regioner påverkas också som 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Det finns ingen samlad statistik över antalet fordon i kommunala 
upphandlingar som omfattas av ändringsdirektivet. Föreningen 
Miljöfordon Sverige sammanställer dock årligen uppgifter om beståndet 
och inköpen av lätta bilar i samtliga svenska kommuner och regioner. 

Den senaste sammanställningen från Miljöfordon Sverige visar att 
svenska kommuner den 31 december 2019 ägde totalt 34 063 personbilar 
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och 20 877 lätta lastbilar. Fordonen återfinns hos såväl kommunala 
förvaltningar som majoritetsägda kommunala bolag. Med ägande avses 
även finansiell leasing. Den formen är dock mindre vanlig i kommuner. 
Jämfört med 2018 har det endast skett små förändringar när det gäller det 
totala antalet fordon. Sammanställningen visar vidare att kommunerna 
köpte in 6 336 personbilar och 2 586 lätta lastbilar under 2019. Bland 
personbilarna var gasfordon vanligast (cirka 32 procent av de inköpta 
personbilarna). Elbilar utgjorde cirka 12 procent. Bland de lätta lastbilarna 
var 37 procent godkända för HVO100, cirka 25 procent hade fordonsgas 
som huvudsakligt drivmedel och cirka 12 procent var eldrivna.  

Enligt Miljöfordon Sverige köpte landets regioner in totalt 1 450 
personbilar och 165 lätta lastbilar under 2019. Det saknas dock uppgifter 
om hur många av dessa som omfattas av kraven i författningsförslagen. 
Till exempel ingår ambulanser och rullstolsanpassade fordon, som är 
undantagna enligt 2 a § i lagförslaget, i totalsiffrorna. Cirka 60 procent av 
det totala antalet inköpta bilar var gasdrivna, cirka 5 procent eldrivna.  

När det gäller upphandlade tjänster som till exempel färdtjänst, sjukresor 
skolskjutsar och sophämtning saknas det uppgifter om hur många fordon 
som används. I Svensk Kollektivtrafiks fordonsdatabas FRIDA finns dock 
uppgifter om hur många personbilar som helt eller delvis kör i 
kollektivtrafik, inklusive färdtjänst. Enligt FRIDA fanns det 5 941 sådana 
personbilar registrerade den 31 december 2017. Av dessa var 1 036 
specialbyggda för transport av funktionshindrade och således undantagna 
från kraven i direktivet. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheter påverkas av författningsförslagen 
vid upphandling av avtal om kollektivtrafik med bussar i klass I och A, 
förenklat uttryckt bussar i stadstrafik. Enligt uppgifter från Svensk 
Kollektivtrafik fanns det 7 012 bussar i klass I och 204 i klass A i 
kollektivtrafiken 2019. Kontrakten på trafik med dessa bussar löper i stort 
sett alltid över tio år. I genomsnitt handlar det om upphandling av cirka 
700 bussar per år. Alla bussar är dock inte nya i ett nytt avtal, ofta följer 
det också med begagnade bussar vid avtalsstart. 

Enligt Svensk Kollektivtrafik använde 90 procent av bussarna i 
kollektivtrafiken fossilfria drivmedel under 2019. De viktigaste fossilfria 
drivmedlen för buss är HVO, biogas och RME, men även antalet elbussar 
ökar. Endast en mindre del av den rena HVO som såldes i Sverige under 
2020 bedöms vara producerad av palmolja. Det finns också goda 
möjligheter att övergå till HVO från andra råvaror. Sverige uppfyller alltså 
redan i dag minimimålet på 45 procent rena bussar. Målet att hälften av 
dessa ska utgöras av utsläppsfria bussar bedöms uppfyllas i takt med att 
krav på elbussar kommer att vara en viktig del i planerade upphandlingar 
de kommande åren. Även de höjda minimimålen under den andra 
referensperioden bedöms kunna uppnås.  

Ekonomiska konsekvenser 
För att uppfylla det nationella minimimålet behöver alltså andelen eldrivna 
lätta bilar som kommuner och regioner köper in öka de kommande åren. 
Andelen eldrivna lätta bilar behöver också öka bland de fordon som 
används i upphandlade tjänster. En indirekt effekt av det ökade antalet 
elbilar är att det också kan behövas ökade möjligheter att ladda bilarna där 
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      de parkeras över natten. För en upphandlad tjänst som sjukresor med 
vanlig personbil finns en potentiell konflikt, i vart fall på kort sikt, 
eftersom få av de elbilsmodeller som finns på marknaden i dag klarar 
funktionskraven på utrymme och bagage. 

Redan i dag finns elbilsmodeller där totalkostnaden är densamma som 
för en jämförbar bil med förbränningsmotor. Som tidigare konstaterats 
sjunker inköpspriserna för elbilar och utbudet av olika modeller ökar. 
Kommuner och regioner bedöms därför inte få några merkostnader på 
grund av kraven på en viss andel rena lätta bilar.  

Inte heller investeringar i laddinfrastruktur bedöms leda till merkostna-
der eftersom investeringarna antas komma att behövas ändå för att möta 
den generella övergången till elbilar. De föreslagna rapporteringskraven 
bedöms heller inte medföra några ökade kostnader. De uppgifter som ska 
rapporteras in bedöms vara en naturlig del av den uppföljning alla 
upphandlande myndigheter gör.  

Mot denna bakgrund bedöms författningsförslagen inte medföra några 
merkostnader för kommuner och regioner.  

Den kommunala självstyrelsen 
Författningsförslagen som innebär att kommuner och regioner ska se till 
att tilldelade avtal efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bl.a. 
kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel rena fordon skulle kunna 
ses som en inskränkning i det kommunala självstyret eftersom det rör sig 
om en ny skyldighet som tidigare enbart varit en möjlighet. Frågan är om 
en sådan inskränkning är godtagbar och inte går utöver det som enligt 
14 kap. 3 § regeringsformen är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 
som föranlett den och om inskränkningen därmed kan anses 
proportionerlig.  

Ändamålet med författningsförslagen är att Sverige ska efterleva de krav 
som finns i artikel 5 i ändringsdirektivet. Enligt artikel 5 ska medlems-
staterna säkerställa att de minimimål som anges för upphandling av fordon 
och tjänster enligt artikel 3.1 uppfylls. I Sverige svarar kommuner och 
regioner för merparten av de offentligt upphandlade fordonen. Det går 
därför inte att undanta eller ställa lägre krav än i direktivet på 
upphandlingar gjorda av kommuner och regioner. Då skulle Sverige inte 
kunna uppfylla sina minimimål. Som tidigare konstaterats så bedöms 
författningsförslagen inte medföra några merkostnader för kommuner och 
regioner. Det finns också en betydande flexibilitet för kommuner och 
regioner genom att kraven på rena fordon bara gäller en viss del av det 
totala antalet upphandlade fordon och att kraven ska uppfyllas över 
tidsperioder på flera år och inte vid varje enskild ny upphandling. 
Sammanfattningsvis bedöms därför att ändamålet inte kan uppnås på ett 
för kommuner och regioner mindre ingripande sätt och att inskränkningen 
i det kommunala självstyret som förslaget medför är proportionerligt. 

6.4 Konsekvenser för företag 
Författningsförslagen innebär endast indirekta effekter för företag. Ett av 
syftena med ändringsdirektivet är att öka efterfrågan på eldrivna fordon på 
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hela den europeiska bilmarknaden. För företag som tillverkar fordon är det 
positivt, eftersom det underlättar deras möjlighet att nå EU:s skärpta 
koldioxidkrav för nya personbilar.  

Den ökade efterfrågan på elbilar från upphandlande myndigheter och 
enheter kommer indirekt också att påverka taxiföretag som utför 
samhällsbetalda resor. Enligt Svenska Taxiförbundets branschstatistik 
svarar de samhällsbetalda taxiresorna för i genomsnitt cirka 50 procent de 
totala intäkterna i landet. Variationerna är dock mycket stora. På 
landsbygden och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna 
svara för närmare 100 procent av taxiföretagens intäkter. Generellt kan 
sägas att ju större orter, desto färre samhällsbetalda resor och desto större 
andel företags- och privatresor. Det finns i nuläget ingen tillgänglig 
statistik över hur många taxiföretag eller taxifordon som utför samhälls-
betalda resor och därmed påverkas av författningsförslagen. 

Minimimålen för rena bussar och tunga lastbilar bedöms ha en mindre 
inverkan på den svenska marknaden och de företag som utför 
kollektivtrafik med buss, eftersom Sverige redan uppfyller målet för den 
första referensperioden.  

6.5 Konsekvenser för privatpersoner 
Författningsförslagen bedöms ha mycket små konsekvenser för 
privatpersoner. En positiv effekt är att det ökade antalet elbilar bland 
offentliga aktörer kan komma den enskilde till del genom 
andrahandsmarknaden och lägre bränslekostnader. 

6.6 Konsekvenser för miljön 
Den ökade andelen eldrivna fordon kommer att minska utsläppen av 
koldioxid och utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar och buller. I 
ett kortare tidsperspektiv handlar det om små utsläppsminskningar 
eftersom det totalt rör sig om cirka 5 000 till 10 000 fordon per år som ska 
vara rena fordon. Men i ett längre tidsperspektiv och med 
spridningseffekter till andra delar av samhället ger författningsförslagen 
tydligt positiva effekter för miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft samt God bebyggd miljö.  

6.7 Konsekvenser på övriga områden  
Författningsförslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor 
och män, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen 
och den offentliga servicen i olika delar av landet eller möjligheten att nå 
de integrationspolitiska målen. 
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      7 Författningskommentar 

7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:846) 
om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa kollektivtrafiktjänster 

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet 
Lagens rubrik ändras med anledning av att direktivets tillämpningsområde 
har utvidgats till att omfatta upphandlingar av fler tjänster än enbart varor 
och tjänster inom kollektivtrafiken. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.3. 

Lagens tillämpningsområde 
2 §    Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna, om upphandlingen avser 

1. köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar, eller 
2. köp av följande tjänster som omfattas av angiven CPV-kod enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 
om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lydelsen enligt 
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008: 

a) kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6, 
b) passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod 60130000-8, 
c) icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1, 
d) sophämtning, CPV-kod 90511000-2, 
e) posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7, 
f) pakettransporter, CPV-kod 60161000-4, 
g) postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och 
h) paketutlämning, CPV-kod 64121200-2. 
Lagen gäller också upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med 

buss i enlighet med vad som sägs i 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Lagen gäller inte när direktupphandling får användas enligt 19 kap. 7 § tredje 

stycket lagen om offentlig upphandling eller 19 kap. 7 § tredje stycket lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna. 

 
Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i 
avsnitt 5.2.2–5.2.4. 

Av första stycket framgår att lagen gäller vid upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling, LOU, eller lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna, LUF, om upphandlingen avser köp, leasing, hyra 
eller hyrköp av bilar eller köp av vissa tjänster. Dessa tjänster är 
kollektivtrafik på väg, passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, 
icke-reguljära passagerartransporter, sophämtning, posttransporter på väg, 
pakettransporter, postutdelning och paketutlämning.  

Uttrycken leasing, hyra och hyrköp förekommer i LOU och LUF 
(exempelvis 1 kap. 24 § LOU) men definieras inte. Leasing, hyra och 
hyrköp är nyttjanderätter där den avgörande skillnaden i 
avtalssammanhang normalt är hyrestiden. Med leasing förstås att 
hyrestiden är avtalad för en bestämd tid, vanligen minst ett år. Det är också 
den betydelsen av leasing som används inom vägtrafikområdet för att 
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klargöra att ägaransvaret för ett fordon ligger på leasingtagaren. 
Nyttjanderättsavtal på kortare tid benämns vanligen hyra. Uttrycket 
hyrköp används sällan och kan närmast beskrivas som hyra, eller leasing, 
med option att köpa varan under eller efter hyrestiden. Ordet leasing tas 
bort från den hittillsvarande 4 §. 

Tjänsterna knyts till de så kallade CPV-koderna enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002, i lydelsen enligt 
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. Det betyder att 
respektive tjänst ska omfattas av angiven kod för att lagen ska vara 
tillämplig på upphandlingen. Koderna används på motsvarande sätt i LOU 
för att bestämma eller avgränsa lagens tillämpningsområde, se 1 kap. 5 § 
och 3 kap. 2 § LOU. 

Andra stycket är av upplysningskaraktär eftersom det framgår av 
4 a kap. 5 § lagen om kollektivtrafik att den lagen ska tillämpas vid 
upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss. 

I tredje stycket undantas direktupphandlingar från lagens tillämpnings-
område. Bestämmelser om direktupphandlingar finns i 19 kap. 7 § tredje 
stycket LOU och 19 kap. 7 § tredje stycket LUF. En direktupphandling är 
ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på 
annonsering. Direktupphandling kan användas i tre situationer: Om 
upphandlingens värde inte överstiger 28 procent av tröskelvärdet 
(direktupphandlingsgränsen), om förutsättningarna för förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU eller 
6 kap. 5–12 §§ LUF är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. 
Direktupphandlingsgränsen är för närvarande 615 312 kronor enligt LOU 
och 1 142 723 kronor enligt LUF. 

Paragrafen genomför artikel 3.1 a–c och tabell 1 i bilagan till direktivet. 
 

2 a §    Lagen gäller inte i fråga om 
1. bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som inte har 
a) tillverkats med utrymme för ståplatspassagerare, eller 
b) utformats för befordran av sådana passagerare, 
2. bilar som är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, 

det civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, 
3. bilar som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller 

tävlingsområden eller andra liknande områden, och 
4 ambulanser, likbilar, mobilkranar och bilar som är rullstolsanpassade eller 

bepansrade. 
 

Paragrafen, som är ny, motsvarar delvis hittillsvarande 2 § andra stycket 
och anger fordon som undantas från lagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 5.2.5. 

I punkt 1 undantas bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som 
inte är konstruerade för transport av stående passagerare. De bussar som 
omfattas av undantaget benämns vanligen långfärdsbussar. 

Punkt 2 motsvarar hittillsvarande 2 § andra stycket 1. Undantaget 
förutsätter att bilen är konstruerad och tillverkad för användning av 
angivna myndigheter eller funktioner. Det betyder att en vanlig 
serietillverkad bil som inte i något avseende anpassats för exempelvis 
ordningsmaktens användning inte omfattas av undantaget. 

Punkt 3 motsvarar hittillsvarande 2 § andra stycket 2. 
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      I punkt 4 undantas bilar som konstruerats för särskilda ändamål och de 
definieras i 4 § andra stycket. 

Paragrafen genomför artiklarna 2 och 3.2 i direktivet. 

Ord och uttryck i lagen 
4 §    Med ambulans, likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil 
avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 
av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon 
och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46. 

Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt har samma betydelse i 
denna lag som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

 
Paragrafen innehåller förklaringar av ord och uttryck. Övervägandena 
finns i avsnitt 5.4 och 5.5.5. 

De bilar för särskilda ändamål som undantas enligt 2 a § 4 – ambulans, 
likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil – har enligt 
första stycket samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858. 

Ambulans är ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller 
skadade personer med särskild utrustning för detta ändamål. 

Bepansrad bil är ett fordon som är avsett för skydd av personer eller 
varor ombord och har skottsäker pansarplåt. 

Likbil är ett fordon av kategori M avsett för transport av avlidna och 
med särskild utrustning för detta ändamål. 

Mobilkran är ett specialfordon av kategori N3 som inte är utrustat för 
godstransporter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm. 

Rullstolsanpassad bil är ett fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats 
eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer 
som färdas sittande i sina rullstolar. 

I andra stycket föreskrivs att bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss 
och totalvikt har samma betydelse som i lagen (2001:559) om 
vägtrafikdefinitioner. Av 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner framgår att en 
bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar 
eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped 
och att bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. Ordet bil används 
alltså som ett samlingsnamn för flera slags motorfordon. 

Paragrafen genomför artikel 2 och 4.1–4.3 i direktivet. 
 
5 §    I denna lag betyder 

alternativa drivmedel: bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, 
fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter 
och som kan bidra till förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn, 

den första referensperioden: tiden från och med den 2 augusti 2021 till och med 
den 31 december 2025, 

den andra referensperioden: tiden från och med den 1 januari 2026 till och med 
den 31 december 2030, 

lätt bil: en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av högst 5 ton, 
ren lätt bil:  
1. en lätt bil som under den första referensperioden släpper ut 
a) högst 50 gram koldioxid per kilometer, och 
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b) mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna för luftförore-
ningar (RDE) vid faktisk körning, eller 

2. en lätt bil som under den andra referensperioden och under varje följande 
femårsperiod inte släpper ut någon koldioxid, 

ren tung buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som  
a) är ett elfordon, eller 
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el, 
ren tung lastbil: en tung lastbil som 
a) är ett elfordon, eller 
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,  
utsläppsfri buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper ut 
a) mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt i enlighet med 

förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av 
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring 
av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av 
direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG och EU-förordningar som 
har antagits med stöd av den förordningen, eller  

b) mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 
om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta 
personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av fordon och EU-förordningar som har 
antagits med stöd av den förordningen. 

Andra ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna. 

 
Paragrafen innehåller ord och uttryck som har en särskild betydelse i lagen. 
Övervägandena finns i avsnitt 5.4 och 5.5. 

Första stycket återger de nya uttrycken i lagen. Betydelsen av alternativa 
drivmedel har sin motsvarighet i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU, som 
definitionen av rent fordon i artikel 4.4 b i direktiv (EU) 2019/1161 
hänvisar till. Direktiv 2014/94/EU använder dock begreppet alternativa 
bränslen. Eftersom direktivet reglerar bränslen som används för att driva 
bland annat fordon, används i stället begreppet drivmedel i paragrafen, 
som är det begrepp som i annan svensk lagstiftning används för sådant 
bränsle, jfr avsnitt 5.5.2 om terminologin. 

Den första referensperioden är tiden från och med den 2 augusti 2021 
till och med den 31 december 2025. Den andra referensperioden är tiden 
från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2030. 
Perioderna är de som anges i artikel 5.1 i direktivet. 

En lätt bil är en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av 
högst 5 ton. De motsvarar fordonskategorierna M1, M2 och N1 som finns i 
artikel 4.4 a.  

En ren lätt bil är en lätt bil som uppfyller utsläppsnivåerna enligt tabell 2 
i bilagan till direktivet. Nivåerna skiljer sig åt beroende på den referens-
period som utsläppen från bilen ska beräknas för enligt 9 §, se kommen-
taren till den paragrafen. För den första referensperioden gäller dels att 
koldioxidutsläppet inte får överstiga 50 gram per kilometer, dels att 
utsläppet av luftföroreningar ska vara mindre än 80 procent av de 
utsläppsgränser som gäller för godkännande av lätta bilar. De tillämpliga 
utsläppsgränserna är de som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och 
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      rådets förordning (EG) nr 715/2007. RDE-värdena (Real Driving 
Emissions) är partiklar och kväveoxider enligt punkt 48.2 i bilaga VIII 
del 2 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683. För 
den andra referensperioden och följande referensperioder är kravet att 
bilen inte släpper ut någon koldioxid.  

En ren tung buss är en buss med en totalvikt över 5 ton, dvs. kategori M3 
enligt artikel 4.4 b, som antingen är ett elfordon eller drivs med ett annat 
alternativt drivmedel än el. Elfordon har här samma betydelse som i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU, vilket 
innebär att förutom fordon som uteslutande drivs med el ingår även 
laddhybridfordon. En laddhybrid är ett elfordon i paragrafens mening även 
om förbränningsmotorn använder ett konventionellt bränsle. Betydelsen 
av alternativa drivmedel framgår ovan. 

En ren tung lastbil är en tung lastbil som uppfyller samma krav som 
gäller för en ren tung buss, se ovan. 

En utsläppsfri buss är en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper 
ut mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med förordning (EG) nr 
595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den 
förordningen, eller mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-
förordningar som har antagits med stöd av den förordningen. 

Som en ren lätt bil, en ren tung buss, en ren tung lastbil eller en 
utsläppsfri buss anses även en bil som genom eftermontering uppfyller 
kraven på sådana fordon. Eftermontering innebär att en bil modifieras i 
förhållande till det ursprungliga och godkända utförandet, exempelvis att 
en dieselbuss ändras så att den drivs uteslutande med el. Det har ingen 
betydelse om fordonet är nytt eller begagnat när det modifieras. 

Andra ord och uttryck som används har enligt andra stycket samma 
betydelse som i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Det innebär bland annat 
att definitionerna av upphandlande myndigheter och upphandlande 
enheter i LOU och LUF gäller. 

Paragrafen genomför artiklarna 4.4, 4.5 och 5.3 samt delar av artikel 5.1 
i direktivet.  

Krav vid upphandling 
6 §    En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje angiven referensperiod 
och för varje följande femårsperiod uppfylla kraven i 7–9 §§ i de avtal som 
myndigheten eller enheten tilldelar efter upphandlingar som omfattas av denna 
lag. 

 
Paragrafen anger det övergripande kravet på upphandlande myndigheter 
och enheter. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.2. 

Rubriken till paragrafen ändras för att klargöra att paragrafen, liksom 7–
9 §§, innehåller de krav som ställs på upphandlande myndigheter och 
enheter. 

Enligt paragrafen ska varje upphandlande myndighet och enhet för varje 
angiven referensperiod och för varje följande femårsperiod uppfylla 
kraven i 7–9 §§ i de avtal som tilldelas efter upphandlingar som omfattas 
av lagen.  
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De minimimål för upphandling som sägs i artikel 5 i direktivet är knutna 
till de avtal som tilldelas under respektive referensperiod som en följd av 
upphandlingar enligt artikel 3. Kravet i paragrafen är utformat på 
motsvarande sätt. Eftersom kraven på en minsta andel rena bilar avser 
referensperioder, finns det inga krav på varje enskilt avtal. Det är först när 
samtliga avtal för en referensperiod föreligger som det kan avgöras om 
kraven är uppfyllda.  

De olika referensperioderna definieras i 4 §. Den närmare beräkningen 
för att avgöra om kraven är uppfyllda regleras i 9 §. 

Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 i direktivet. 
 

7 §    För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen 
rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som 
tilldelade avtal omfattar. 

 
Paragrafen anger den minsta andelen rena lätta bilar som ska uppnås under 
en referensperiod. Bestämmelsen i paragrafen är ny. Övervägandena finns 
i avsnitt 5.6.3. 

Uttrycket rena lätta bilar definieras i 2 §. De olika referensperioderna 
definieras i 4 §. 

För att avgöra om målet är uppfyllt ska samtliga lätta bilar som omfattas 
av de avtal som tilldelats jämföras med hur många av dessa bilar som är 
att anse som rena lätta bilar. Målet är uppnått om minst 38,5 procent av 
samtliga lätta bilar är rena. Om det totala antalet lätta bilar är 100 måste 
alltså minst 39 av dessa vara rena. 

Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 och tabell 3 i bilagan till 
direktivet. 

 
8 §    För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till 
minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 45 procent av det 
totala antalet tunga lastbilar respektive tunga bussar som tilldelade avtal omfattar. 

För den andra referensperioden och för varje följande femårsperiod ska andelen 
rena tunga lastbilar uppgå till minst 15 procent och andelen rena tunga bussar 
uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive tunga 
bussar som tilldelade avtal omfattar. 

Utöver vad som sägs i första och andra styckena ska minst hälften av den 
angivna andelen rena tunga bussar vara utsläppsfria bussar. För den första 
referensperioden får dock andelen utsläppsfria bussar minskas till en fjärdedel om 
mer än 80 procent av samtliga bussar i tilldelade avtal är tvåvåningsbussar. 
 
Paragrafen, som är ny, anger den minsta andelen rena tunga bilar som ska 
uppnås under en referensperiod. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.3. 

Uttrycken rena tunga lastbilar, rena tunga bussar och utsläppsfria bussar 
definieras i 2 §. De olika referensperioderna definieras i 4 §. 

För att avgöra om målen är uppfyllda ska samtliga tunga lastbilar som 
omfattas av de avtal som tilldelats, jämföras med hur många av dessa bilar 
som är att anse som rena tunga lastbilar. På samma sätt ska samtliga tunga 
bussar som omfattas av de avtal som tilldelats, jämföras med hur många 
av dessa bussar som är att anse som rena tunga bussar.  

Enligt första stycket är kravet för tunga lastbilar att andelen rena bilar 
ska uppgå till minst 10 procent för den första referensperioden, dvs. tiden 
från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. För 
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      tunga bussar är kravet för samma period att andelen rena tunga bussar ska 
uppgå till minst 45 procent. 

Enligt andra stycket är kravet för den andra referensperioden, dvs. tiden 
från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2030, att 
andelen rena tunga lastbilar ska uppgå till minst 15 procent och andelen 
rena tunga bussar ska uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga 
lastbilar respektive tunga bussar som omfattas av tilldelade avtal. Kravet 
för de efterföljande femårsperioderna är detsamma som för den andra 
referensperioden. 

I tredje stycket första meningen finns krav som gäller utöver det som 
sägs i första och andra styckena. Minst hälften av den angivna andelen 
bussar ska vara utsläppsfria bussar. För den första referensperioden ska 
därför minst 22,5 procent vara utsläppsfria bussar och för den andra 
referensperioden, och efterföljande femårsperioder, ska minst 32,5 procent 
vara utsläppsfria bussar. I andra meningen finns ett undantag från dessa 
krav. Om mer än 80 procent av samtliga bussar som omfattas av tilldelade 
avtal är tvåvåningsbussar, får andelen utsläppsfria bussar minskas till en 
fjärdedel. Det betyder för den första referensperioden 11,25 procent och 
för den andra referensperioden, och efterföljande femårsperioder, 16,25 
procent. 

Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 och tabell 4 i bilagan till 
direktivet. 

 
9 §    Vid upphandling som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp ska antalet bilar 
i varje avtal som tilldelats under respektive referensperiod utgöra underlag för 
beräkningen av om kraven är uppfyllda. 

Vid upphandling av tjänster ska antalet bilar som är avsedda att användas för 
att tillhandahålla tjänsterna som ingår i varje avtal som tilldelats under respektive 
referensperiod utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlar beräkningen av om kraven på en minsta 
andel rena bilar är uppfyllt. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.3. 

Av första stycket framgår att vid köp, leasing, hyra eller hyrköp ska 
antalet bilar som omfattas av varje avtal som tilldelats under 
referensperioden tas med i beräkningen. Artikel 5.2 anger som tidpunkt för 
beräkningen den dag då upphandlingsförfarandet slutförs genom 
tilldelning av avtalet. Denna tidpunkt är enligt Europeiska kommissionen 
den dag då meddelandet om kontraktstilldelning offentliggörs i 
Europeiska unionens databas TED (Tenders Electronic Daily). På 
motsvarande sätt ska i fråga om upphandlingar som inte är direktivstyrda 
och som efterannonseras i en registrerad annonsdatabas enligt lagen 
(2019:668) om upphandlingsstatistik, dagen för publicering där vara 
avgörande. I fråga om ramavtal och dynamiska inköpssystem ska 
bestämmelsen förstås så att den ska tillämpas på de individuella avtal som 
tilldelas inom ramavtalet eller bygger på det dynamiska inköpssystemet. 
Om ett ramavtal har ingåtts under den första referensperioden men det 
individuella avtalet tilldelas under den andra referensperioden, är det den 
senare perioden som är avgörande för tillämpningen. Det ska i 
sammanhanget understrykas att det endast är upphandlingsförfaranden 
som påbörjas efter ikraftträdandet av lagen som omfattas av kraven på 
minimimål, se ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. 
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Av andra stycket framgår att vid upphandling av tjänster ska antalet bilar 
som är avsedda att användas för att tillhandahålla tjänsterna som ingår i 
varje avtal som tilldelats under referensperioden tas med i beräkningen. 

Paragrafen genomför artikel 5.2, 5.4 och 5.5 i direktivet. 
 

10 §    När en upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat ett avtal, ingått ett 
ramavtal eller gjort ett avrop från ett ramavtal ska myndigheten eller enheten 
lämna uppgifter om upphandlingen eller avropet till den statistikmyndighet som 
avses i 3 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlar uppgiftsskyldighet för upphandlande 
myndigheter och enheter i samband med tilldelande av kontrakt och avrop 
från ramavtal. Övervägandena finns i avsnitt 5.7. 

Med avrop förstås tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett 
ramavtal. Med ramavtal förstås detsamma som i lagen om offentlig 
upphandling, LOU, dvs. ett avtal som ingås mellan en eller flera 
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att 
fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given 
tidsperiod, se 1 kap. 20 § LOU. 

Statistikmyndighet är Upphandlingsmyndigheten enligt 1 § andra 
stycket förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlings-
myndigheten. 

Bemyndigande 
11 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om de uppgifter som de upphandlande myndigheterna och enheterna 
ska lämna till statistikmyndigheten. 

 
I paragrafen, som är ny, bemyndigas regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de uppgifter som ska 
lämnas enligt 10 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.7. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har skickats ut 

före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs, upphandlingen har 
påbörjats före ikraftträdandet. 

 
Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 januari 2022. 

Bestämmelsen i punkt 2 genomför artikel 3.1, andra stycket, i direktivet. 
Ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats när den upphandlande 
myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande 
och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att myndigheten eller 
enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som 
beslutet avser. Om anbudsinfordran skickas ut före den 1 januari 2022 
gäller lagen i sin äldre lydelse. Om anbudsinfordran inte är aktuell blir den 
avgörande tidpunkten när myndigheten eller enheten tar någon form av 
extern kontakt. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.10. 
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      7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik 

4 a kap. Upphandling av kollektivtrafik 
2 §    När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen 
(2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet tillämpas ska det som sägs i de lagarna om 

1. upphandlande myndighet eller upphandlande enhet i stället avse behörig 
myndighet eller den som befogenhet har överlämnats till enligt 3 kap. 2 §, och 

2. upphandling ha den innebörd som anges i 1 § 4. 
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i den 

lagen om 
1. koncessioner även gälla tjänstekontrakt, 
2. koncessionsdokument även avse upphandlingsdokument enligt definitionen 

av detta i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om 
upphandling inom försörjningssektorerna, 

3. koncessionshavare i stället avse ett kollektivtrafikföretag som har tilldelats ett 
avtal om allmän trafik, 

4. leverantör i stället avse kollektivtrafikföretag, och 
5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3. 
 

I paragrafen behandlas innebörden av vissa termer. Övervägandena finns 
i avsnitt 5.1.3. 

Första stycket innehåller anvisningar om vad som ska gälla i fråga om 
vissa termer i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 
lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster. Den senare lagens rubrik föreslås ändras till lag om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet. Ändringen i första stycket är en följd av den 
ändringen. 

I övrigt har språkliga ändringar gjorts. 
 

5 §    Bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas vid upphandling som avser 
1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, 

och 
2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik. 
Vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss ska även 

lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
vägtransportområdet tillämpas. 

 
I paragrafen anges bestämmelser som ska tillämpas vid angivna 
upphandlingar. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.3. 

Ändringen i andra stycket är en följdändring till att rubriken till lagen 
(2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster föreslås ändras till lag om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. 
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DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/33/EG 

av den 23 april 2009 

om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 175.1, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande ( 1 ), 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 2 ), 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 3 ), och 

av följande skäl: 

(1) Naturresurser, beträffande vilka det i artikel 174.1 i för
draget krävs att de ska användas varsamt och rationellt, 
inbegriper olja, som är den huvudsakliga energikällan 
inom den Europeiska unionen och även är en stor källa 
till utsläpp av förorenande ämnen. 

(2) I kommissionens meddelande av den 15 maj 2001 ”Håll
bar utveckling i Europa för en bättre värld: En strategi för 
hållbar utveckling i Europeiska unionen”, som lades fram 
vid Europeiska rådets toppmöte i Göteborg den 15 och 

16 juni 2001, angavs att utsläpp av växthusgaser och 
föroreningar från transporter utgör ett av de största hind
ren för hållbar utveckling. 

(3) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG 
av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram ( 4 ) erkändes behovet av sär
skilda åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och 
öka energisparandet och för att integrera klimatföränd
ringsmålen i transport- och energipolitiken, samt behovet 
av specifika åtgärder inom transportsektorn för att ta itu 
med frågorna om energianvändning och utsläpp av växt
husgaser. 

(4) I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 
”En energipolitik för Europa” föreslogs att Europeiska 
unionen bör åta sig att till 2020 uppnå en minskning 
på minst 20 % av växthusgaserna jämfört med 1990. Det 
har dessutom föreslagits bindande mål som innebär en 
ytterligare förbättring av energieffektiviteten med 20 % 
samt en ökning av andelen energi från förnybara energi
källor till 20 % av de totala energikällorna och andelen 
energi från förnybara energikällor inom transportsektorn 
i gemenskapen till 10 % till 2020, bland annat i syfte att 
ytterligare trygga energiförsörjningen genom att diversi
fiera bränslemixen. 

(5) I kommissionens meddelande av den 19 oktober 2006 
”Handlingsplan för energieffektivitet: Att förverkliga möj
ligheterna” bekräftades att kommissionen kommer att 
fortsätta sina ansträngningar för att utveckla marknader 
för renare, smartare, säkrare och mer energieffektiva for
don genom offentlig upphandling och genom att öka 
medvetenheten kring dessa frågor. 

(6) I halvtidsöversynen av kommissionens transportvitbok 
från 2001 ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa” 
av den 22 juni 2006 bekräftades att unionen kommer 
att stimulera miljövänlig innovation, särskilt genom fler 
Euro-normer och genom att främja offentlig upphandling 
av rena fordon.
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(7) I sitt meddelande av den 7 februari 2007 ”Resultat av 
översynen av gemenskapens strategi för minskade kol
dioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon” 
lade kommissionen fram en omfattande ny strategi för 
att unionen till 2012 ska kunna uppnå det mål som 
innebär att alla nya personbilar ska ha ett koldioxidut
släpp under 120 g/km. Det föreslogs en rättslig ram för 
att säkerställa fordonstekniska förbättringar. Komplette
rande åtgärder bör främja upphandlingen av bränslesnåla 
fordon. 

(8) I kommissionens grönbok om kollektivtrafiken i städer 
av den 25 september 2007 ”Mot en ny kultur för rör
lighet i städer” konstateras att intressenterna stöder mark
nadsintroduktionen av rena och energieffektiva fordon 
genom grön offentlig upphandling. Enligt grönboken 
skulle en möjlig strategi kunna vara baserad på interna
liseringen av externa kostnader genom att använda livs
cykelkostnader för energianvändning, koldioxidutsläpp 
och utsläpp av föroreningar som är kopplade till driften 
av de fordon som ska upphandlas som tilldelningskrite
rier, utöver fordonspriset. Dessutom skulle den offentliga 
upphandlingen kunna ge företräde för de nya Euro-nor
merna. En tidigare användning av renare fordon skulle 
också kunna förbättra luftkvaliteten i stadsområden. 

(9) Högnivågruppen ”Cars 21” stödde i sin rapport av den 
12 december 2005 kommissionens initiativ att främja 
rena och energieffektiva fordon på villkor att det sker 
på ett integrerat, teknikneutralt och prestandabaserat 
sätt som omfattar fordonstillverkare, olje- eller bränslele
verantörer, verkstäder, kunder eller förare och offentliga 
myndigheter. 

(10) I sin rapport av den 27 februari 2007 rekommenderade 
högnivågruppen för konkurrenskraft, energi och miljö att 
man vid privat och offentlig upphandling bör ta hänsyn 
till kostnaderna över hela livscykeln med betoning på 
energieffektivitet. Medlemsstaterna och gemenskapen 
bör utarbeta och offentliggöra riktlinjer för offentlig upp
handling om hur man går över från upphandling med 
lägsta pris som tilldelningskriterium till upphandling av 
mera hållbara halvfabrikat, i linje med Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid upphandling 
på områdena vatten, energi, transporter och posttjäns
ter ( 1 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre
nader, varor och tjänster ( 2 ). 

(11) Målet med detta direktiv är att stimulera utvecklingen på 
marknaden för rena och energieffektiva vägtransportfor
don, särskilt marknaden för standardiserade fordon som 
produceras i större antal – såsom personbilar, bussar och 
lastbilar – eftersom detta skulle ha betydande miljöeffek
ter, genom att säkerställa en efterfrågan på rena och 
energieffektiva vägtransportfordon som är tillräckligt 
hög för att tillverkarna och industrin ska uppmuntras 
att satsa på och vidareutveckla fordon med låg energi
användning samt låga koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar. 

(12) Medlemsstaterna bör informera nationella, regionala eller 
lokala upphandlande myndigheter och upphandlande en
heter och operatörer som tillhandahåller kollektivtrafik
tjänster om bestämmelserna om upphandling av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon. 

(13) Rena och energieffektiva fordon är i inledningsskedet 
dyrare än konventionella fordon. Om man skapar en 
tillräcklig efterfrågan på sådana fordon kan de åtföljande 
stordriftsfördelarna komma att leda till kostnadsminsk
ningar. 

(14) Detta direktiv behandlar behovet av att stödja medlems
staterna genom att underlätta och strukturera utbyte av 
kunskap och bästa praxis för främjande av uppköp av 
rena och energieffektiva fordon. 

(15) Upphandlingen av fordon för kollektivtrafiktjänster kan 
få betydande marknadseffekter, förutsatt att harmonise
rade kriterier tillämpas på gemenskapsnivå. 

(16) De största marknadseffekterna och det bästa förhållandet 
mellan kostnader och fördelar uppnås genom tvingande 
tillämpning av livscykelkostnader för energianvändning, 
koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar som krite
rier för tilldelning av kontrakt inom upphandlingen av 
fordon för kollektivtrafiktjänster. 

(17) I linje med tillämpningsområdet för direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG och med respekt för genom
förandet i nationell lagstiftning av dessa direktiv, bör det 
här direktivet omfatta vägtransportfordon som köps in av 
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter, 
oavsett om dessa myndigheter och enheter är offentliga 
eller privata. Dessutom bör det här direktivet omfatta 
inköp av vägtransportfordon som används för att tillhan
dahålla kollektivtrafiktjänster inom ramen för ett avtal 
om allmännyttiga tjänster, varvid medlemsstaterna får 
utesluta mindre inköp för att undvika en onödig admi
nistrativ börda.

SV L 120/6 Europeiska unionens officiella tidning 15.5.2009 

( 1 ) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.



31 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet - KS2021/0613-2 Svar på remiss -  Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

(18) I linje med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande 
av en ram för godkännande av motorfordon och släp
vagnar till dessa fordon samt av system, komponenter 
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon (ramdirektiv) ( 1 ) och i syfte att undvika en onödig 
administrativ börda, bör medlemsstaterna kunna undanta 
myndigheter och operatörer från kraven i detta direktiv 
vid inköp av fordon som konstruerats och tillverkats för 
särskilda ändamål. 

(19) Detta direktiv bör erbjuda en uppsättning olika möjlig
heter för att beakta energi- och miljöpåverkan. Detta 
skulle göra det möjligt för de myndigheter och operatö
rer som redan har utarbetat metoder för att tillmötesgå 
lokala behov och förhållanden att även i fortsättningen 
tillämpa dessa metoder. 

(20) Det medför inte högre totalkostnader att låta energian
vändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar 
ingå i tilldelningskriterierna, utan det leder snarare till att 
driftskostnaderna under hela livscykeln kan beaktas i 
upphandlingsbeslutet. Denna strategi fungerar som ett 
komplement till lagstiftningen om Euro-normer, som sät
ter maximala utsläppsgränsvärden, och ger det aktuella 
utsläppet ett monetärt värde och kräver inget ytterligare 
fastställande av normer. 

(21) När kraven på beaktande av energi- och miljöpåverkan 
har uppfyllts genom att tekniska specifikationer har fast
ställts, uppmanas upphandlande myndigheter, upphand
lande enheter och operatörer att fastställa specifikationer 
på en högre energi- och miljöprestandanivå än i gemen
skapslagstiftningen, med beaktande av exempelvis Euro- 
normer som redan antagits men som ännu inte blivit 
obligatoriska. 

(22) Undersökningen ExternE ( 2 ), kommissionens CAFE-pro
gram (Clean air for Europe) ( 3 ) och undersökningen 
HEATCO ( 4 ) har tillhandahållit information om kostna
derna för utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NO x ), icke- 
metankolväten (NMHC) och partiklar. För att tilldelnings
förfarandet ska bli enklare kommer det nu gällande kost
nadsvärdet att användas. 

(23) Detta direktiv bör fastställa ett intervall för koldioxidkost
nader och kostnader för utsläpp av föroreningar som, å 
ena sidan, medger flexibilitet för att beakta upphandlande 
myndigheters, upphandlande enheters och operatörers 

lokala situation, och, å andra sidan, säkerställer en till
räcklig harmoniseringsnivå. 

(24) Tvingande tillämpning av dessa kriterier vid upphandling 
av rena och energieffektiva fordon hindrar inte tillämp
ning av andra relevanta tilldelningskriterier. Det hindrar 
inte heller att man väljer eftermonterade fordon som 
uppgraderats för att uppfylla kraven på högre miljöpres
tanda. Sådana andra relevanta tilldelningskriterier kan 
också tillämpas vid upphandlingar enligt direktiven 
2004/17/EG eller 2004/18/EG, förutsatt att dessa krite
rier är kopplade till föremålet för upphandlingen, inte ger 
obegränsad valfrihet till den upphandlande myndigheten 
eller den upphandlande enheten, är uttryckligen angivna 
och överensstämmer med de grundläggande principerna i 
fördraget. 

(25) Metoden för beräkning av livscykelkostnaderna vid drift 
för utsläpp av föroreningar när det gäller beslut om for
donsupphandling, inklusive de numeriska värden som 
fastställs i detta direktiv, påverkar inte annan gemen
skapslagstiftning där externa kostnader behandlas. 

(26) Vid översyn och revidering av den beräkningsmetod som 
fastställs i detta direktiv bör man beakta relevanta ge
menskapsbestämmelser som hör samman härmed och 
syfta till samstämmighet med dessa. 

(27) Tilldelningskriterierna avseende energi och miljö bör fin
nas med bland de tilldelningskriterier som de upphand
lande myndigheterna eller upphandlande enheterna ska 
beakta när de fattar beslut om upphandling av rena 
och energieffektiva vägtransportfordon. 

(28) Detta direktiv bör inte hindra upphandlande myndigheter 
och enheter från att tillämpa de senaste Euro-normerna 
för utsläpp vid upphandling av fordon för kollektivtrafik
tjänster redan innan de normerna blir obligatoriska. Det 
bör inte heller hindra upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter från att ge företräde åt alternativa 
drivmedel, såsom vätgas, motorgas (LPG), komprimerad 
naturgas (CNG) och biodrivmedel, förutsatt att energi- 
och miljöpåverkan under hela livscykeln beaktas. 

(29) Standardiserade gemenskapstestförfaranden för ytterligare 
fordonskategorier bör tas fram för att förbättra jämför
barheten och öppenheten när det gäller tillverkarnas upp
gifter. Tillverkarna bör uppmuntras att lämna uppgifter 
om energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av 
föroreningar under hela livscykeln.
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(30) Möjligheten att erhålla offentligt stöd för upphandling av 
rena och energieffektiva vägtransportfordon, inbegripet 
eftermontering av motorer och reservdelar, som går utö
ver de obligatoriska miljökraven, erkänns i gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd ( 1 ) och i kom
missionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augu
sti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den gemensamma marknaden enligt artik
larna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsför
ordning) ( 2 ). Relevanta i detta sammanhang är också rikt
linjerna som ingår i kommissionens meddelande 
”Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföre
tag” ( 3 ), särskilt fotnot 1 till punkt 34 och fotnot 3 till 
punkt 36. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artik
larna 87 och 88 i detta kommer emellertid att fortsätta 
att gälla för sådant offentligt stöd. 

(31) Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja upp
byggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av 
alternativa bränslen erkänns i ovannämnda gemenskaps
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. Bestämmelserna 
i fördraget och särskilt artiklarna 87 och 88 i detta kom
mer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt 
stöd. 

(32) Inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon är 
en möjlighet för städer som vill profilera sig som miljö
medvetna. Det är i detta avseende viktigt att information 
om offentlig upphandling enligt detta direktiv offentlig
görs på Internet. 

(33) Offentliggörandet på Internet av relevant information om 
de ekonomiska styrmedel som finns tillgängliga i varje 
enskild medlemsstat för rörlighet i städer och för främ
jande av rena och energieffektiva vägtransportfordon bör 
uppmuntras. 

(34) De åtgärder som är nödvändiga for att genomföra detta 
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter ( 4 ). 

(35) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa 
uppgifterna för beräkning av driftskostnaderna under 
hela livscykeln för vägtransportfordon till inflationen 
och till tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga 
delar i detta direktiv måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i be
slut 1999/468/EG. 

(36) Eftersom målen med detta direktiv, nämligen att gynna 
och stimulera marknaden för rena och energieffektiva 

fordon och förbättra transportsektorns bidrag till gemen
skapens miljö-, klimat- och energipolitik, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de där
för, för att uppnå den kritiska massa av fordon som 
krävs för en kostnadseffektiv utveckling från den euro
peiska industrins sida, bättre kan uppnås på gemenskaps
nivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet 
med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål. 

(37) Medlemsstaterna och kommissionen bör fortsätta att 
främja rena och energieffektiva vägtransportfordon. I 
detta sammanhang kan de nationella och regionala ope
rativa programmen, såsom de definierats i rådets förord
ning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om all
männa bestämmelser för Europeiska regionala utveck
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhåll
ningsfonden ( 5 ) spela en viktig roll. Gemenskapsprogram 
såsom Civitas och Intelligent energi – Europa kan dess
utom bidra till att förbättra rörligheten i städerna och 
samtidigt minska rörlighetens negativa effekter. 

(38) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning ( 6 ) uppmanas medlemsstaterna att 
för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna 
tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm
melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna 
samt att offentliggöra dessa tabeller. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och mål 

Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphand
lande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpå
verkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och 
koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de 
köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera 
marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra 
transportsektorns bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och 
energipolitik. 

Artikel 2 

Undantag 

Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv 
för inköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för 
vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs 
något typgodkännande eller enskilt godkännande.
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Artikel 3 

Tillämpningsområde 

Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp av vägtransport
fordon som görs av 

a) upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, i 
den mån dessa omfattas av skyldigheter att tillämpa upp
handlingsförfarandena i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG, 

b) operatörer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster inom 
ramen för avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg ( 1 ) på en nivå 
över ett tröskelvärde som ska fastställas av medlemsstaterna 
och som inte överskrider tröskelvärdena i direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG. 

Artikel 4 

Definitioner 

I detta direktiv avses med 

1) upphandlande myndighet: upphandlande myndighet enligt de
finitionerna i artikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG och arti
kel 1.9 i direktiv 2004/18/EG, 

2) upphandlande enhet: upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 2.2 i direktiv 2004/17/EG, 

3) vägtransportfordon: ett fordon som ingår i de fordonskatego
rier som anges i tabell 3 i bilagan. 

Artikel 5 

Inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

1. Medlemsstaterna ska senast den 4 december 2010 se till 
att alla upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och 
operatörer som avses i artikel 3 vid inköp av vägtransportfor
don beaktar energi- och miljöpåverkan vid drift under hela livs
cykeln enligt punkt 2 och använder sig av minst ett av de 
alternativ som anges i punkt 3. 

2. Den energi- och miljöpåverkan vid drift som ska beaktas 
ska omfatta åtminstone följande: 

a) Energianvändning, 

b) koldioxidutsläpp, och 

c) utsläpp av NO x , NMHC och partiklar. 

Utöver den energi- och miljöpåverkan vid drift som avses i 
första stycket får upphandlande myndigheter, upphandlande en
heter och operatörer också överväga andra typer av miljöpå
verkan. 

3. Kraven i punkterna 1 och 2 ska uppfyllas i enlighet med 
följande alternativ: 

a) Fastställande av tekniska specifikationer för energi- och mil
jöprestanda i dokumentationen för inköp av vägtransportfor
don för varje typ av påverkan som beaktats, samt eventuella 
ytterligare typer av miljöpåverkan, eller 

b) beaktande av energi- och miljöpåverkan i inköpsbeslutet, 
varvid 

— detta ska ske genom att dessa typer av påverkan används 
som kriterier för tilldelning av kontrakt, när ett upphand
lingsförfarande tillämpas, och 

— den metod som anges i artikel 6 ska användas, när dessa 
typer av påverkan omvandlas till ett monetärt värde och 
tas med vid inköpsbeslutet. 

Artikel 6 

Metod för beräkning av driftskostnaderna under hela 
livscykeln 

1. För tillämpningen av artikel 5.3 b andra strecksatsen ska 
de driftskostnader under hela livscykeln för energianvändning, 
liksom kostnader för koldioxidutsläpp och utsläpp av förore
ningar enligt tabell 2 i bilagan, vilka är knutna till driften av 
de fordon som ska köpas in omvandlas till ett monetärt värde 
och beräknas med hjälp av den metod som anges i följande led: 

a) Driftskostnaden under hela livscykeln för energianvänd
ningen för ett fordon ska beräknas enligt följande metod: 

— Fordonets bränsleförbrukning per kilometer enligt punkt 
2 i denna artikel ska beräknas i antal enheter energi som 
används per kilometer, oavsett om siffran anges direkt – 
såsom för exempelvis eldrivna fordon – eller inte. Om 
bränsleförbrukningen anges i någon annan enhet ska den 
omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp 
av omräkningsfaktorerna i tabell 1 i bilagan, som anger 
de olika bränsletypernas energiinnehåll. 

— Vid beräkningen ska ett enhetligt penningvärde per 
energienhet användas. Detta enhetliga värde ska utgöras 
av den kostnad per energienhet för bensin eller diesel 
som är lägst före skatt, när dessa används som trans
portbränsle.
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— Driftskostnaden under hela livscykeln för energianvänd
ningen för ett fordon ska beräknas genom att det totala 
antalet kilometer under hela livscykeln enligt punkt 3, 
vid behov med beaktande av antalet redan tillryggalagda 
kilometer, multipliceras med energianvändningen per ki
lometer enligt första strecksatsen i denna punkt, samt 
med kostnaden per energienhet enligt andra strecksatsen 
i denna punkt. 

b) Driftskostnaden under hela livscykeln för koldioxidutsläppen 
för ett fordon ska beräknas genom att det totala antalet 
kilometer under hela livscykeln enligt punkt 3, vid behov 
med beaktande av antalet redan tillryggalagda kilometer, 
multipliceras med koldioxidutsläppen i kg per kilometer en
ligt punkt 2, samt med kostnaden per kg enligt det intervall 
som anges i tabell 2 i bilagan. 

c) Driftskostnaden under hela livscykeln för utsläpp av förore
ningar enligt tabell 2 i bilagan för ett fordon ska beräknas 
genom addering av de respektive driftskostnaderna under 
hela livscykeln för utsläpp av NO x , NMHC och partiklar. 
Driftskostnaden under hela livscykeln för varje förorenande 
ämne ska beräknas genom att det totala antalet kilometer 
under hela livscykeln enligt punkt 3, vid behov med beak
tande av antalet redan tillryggalagda kilometer, multipliceras 
med utsläppen i gram per kilometer enligt punkt 2, samt 
med respektive kostnad per gram. Kostnaden ska tas från de 
gemenskapsmedelvärden som anges i tabell 2 i bilagan. 

Upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ope
ratörer som avses i artikel 3 får tillämpa högre kostnader, 
förutsatt att dessa kostnader inte överskrider de relevanta 
värden som anges i tabell 2 i bilagan multiplicerat med en 
faktor 2. 

2. Bränsleförbrukningen, samt koldioxidutsläppen och ut
släppen av föroreningar enligt tabell 2 i bilagan, per kilometer 
vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade gemenskapstest
förfaranden för de fordon för vilka sådana testförfaranden defi
nieras i gemenskapens lagstiftning för typgodkännande. För for
don som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfar
anden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas ge
nom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultaten från test 
som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av 
detta, information från tillverkaren. 

3. Det totala antalet tillryggalagda kilometer för ett fordon 
under hela livscykeln ska, om inte annat anges, hämtas från 
tabell 3 i bilagan. 

Artikel 7 

Anpassning till den tekniska utvecklingen 

Kommissionen ska till inflationen och den tekniska utvecklingen 
anpassa de uppgifter som används för att beräkna driftskostna

derna under hela livscykeln för vägtransportfordon i enlighet 
med bilagan. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga 
delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2. 

Artikel 8 

Utbyte av bästa praxis 

Kommissionen ska underlätta och strukturera medlemsstaternas 
utbyte av kunskap om och bästa praxis för främjande av sådana 
inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon som görs 
av de upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och 
operatörer som avses i artikel 3. 

Artikel 9 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande 
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

Artikel 10 

Rapport och omprövning 

1. Vartannat år, med verkan från den 4 december 2010 ska 
kommissionen sammanställa en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater 
vidtagit för att främja inköp av rena och energieffektiva väg
transportfordon. 

2. Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets 
effekter, särskilt när det gäller de alternativ som avses i arti
kel 5.3, och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvän
digt, lämpliga förslag. 

I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella 
och det relativa antalet inköpta fordon som motsvarar det bästa 
alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan 
under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier 
som anges i tabell 3 i bilagan, med den totala marknaden för 
dessa fordon samt göra en bedömning av hur de alternativ som 
anges i artikel 5.3 har påverkat marknaden. Kommissionen ska 
utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande 
fall inkludera förslag. 

3. Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska 
kommissionen undersöka de alternativ som avses i artikel 5.3, 
presentera en utvärdering av den metod som avses i artikel 6 
och vid behov föreslå lämpliga anpassningar.
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Artikel 11 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den 4 december 2010. De ska genast underrätta kommissionen 
om detta. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla 
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när det offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten 
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de 
antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 12 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det 
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 13 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009. 

På Europaparlamentets vägnar 

H.-G. PÖTTERING 
Ordförande 

På rådets vägnar 

P. NEČAS 
Ordförande
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BILAGA 

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln för vägtransportfordon 

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen 

Bränsle Energiinnehåll 

Diesel 36 MJ/liter 

Bensin 32 MJ/liter 

Naturgas/biogas 33–38 MJ/Nm 3 

Motorgas (LPG) 24 MJ/liter 

Etanol 21 MJ/liter 

Biodiesel 33 MJ/liter 

Emulsionsbränsle 32 MJ/liter 

Väte 11 MJ/Nm 3 

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser) 

CO 2 NO x NMHC Partiklar 

0,03–0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 

Tabell 3: Totalt antal km för vägtransportfordon under hela livscykeln 

Fordonskategori 
(Kategorierna M och N enligt direktiv 2007/46/EG) 

Totalt antal km under hela 
livscykeln 

Personbilar (M 1 ) 200 000 km 

Lätta fordon i förvärvstrafik (N 1 ) 250 000 km 

Tunga lastbilar (N 2 , N 3 ) 1 000 000 km 

Bussar (M 2 , M 3 ) 800 000 km
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1161 

av den 20 juni 2019 

om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och 

av följande skäl: 

(1)  I enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 oktober 2014 har unionen åtagit sig att verka för ett 
hållbart, konkurrenskraftigt, säkert och koldioxidsnålt energisystem. I kommissionens meddelande av den 
22 januari 2014 med titeln En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 fastställs ambitiösa åtaganden 
som innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört 
med 1990 års nivå, samt öka den förnybara energins andel av energianvändningen till minst 27 %, göra energibe
sparingar på minst 27 % och förbättra unionens energitrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Sedan dess har 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (4) fastställt andelen energi från förnybara källor till 
minst 32 % av unionens slutliga bruttoenergiförbrukning senast år 2030 och Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/2002 (5) har fastställt ett nytt energieffektivitetsmål för unionen på minst 32,5 % senast år 
2030. 

(2)  I sitt meddelande av den 20 juli 2016 med titeln En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet angav kommissionen 
att unionen för att kunna uppfylla sina åtaganden utlovade vid den 21:a partskonferensen för Förenta 
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av 
fossila bränslen i transportsektorn och att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar därför stadigt måste 
fortsätta sin väg mot noll vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom 
skadliga för hälsan och miljön och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Det kan uppnås genom en rad politiska 
initiativ, bland annat åtgärder för att stödja en omställning till kollektivtrafik samt offentlig upphandling för att 
främja rena fordon. 

(3)  I sitt meddelande av den 31 maj 2017 med titeln Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, 
konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla betonar kommissionen att en ökad produktion och användning av 
rena fordon, infrastruktur för alternativa bränslen och nya mobilitetstjänster som utnyttjar digitaliseringen och 
automatiseringen i unionen erbjuder stora fördelar för unionens medborgare, medlemsstater och företag. Dessa 
fördelar omfattar säkrare och smidigare rörelselösningar och minskad exponering för skadliga utsläpp. I talet den 
13 september 2017 om tillståndet i unionen angavs också att ett av huvudmålen är att unionen ska bli 
världsledande i utfasningen av fossila bränslen. 
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(4)  Enligt kommissionens meddelande med titeln Europa på väg ingår detta direktiv i ett andra paket av förslag som 
kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål mobilitet. Paketet, som presenterades 
i kommissionens meddelande av den 8 november 2017 med titeln Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som 
skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en 
kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta unionen på rätt kurs mot utsläppssnål 
mobilitet och samtidigt stärka konkurrenskraften för unionens ekosystem för mobilitet. Främjandet av rena 
fordon bör ske parallellt med vidareutvecklingen av kollektivtrafiken som ett sätt att minska trängseln på vägarna 
och därmed minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. 

(5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska fordons koldioxidutsläpp och luft- och bullerföroreningar och 
samtidigt till att främja utfasning av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och 
utsläppsfria vägfordon kommer att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, 
kväveoxider och icke-metankolväten) och därmed förbättra luftkvaliteten i städer och andra förorenade områden 
och samtidigt bidra till konkurrenskraft och tillväxt för unionsindustrin på de växande globala marknaderna för 
utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. Kommissionen bör sträva efter politiska åtgärder för att främja utbredd 
industriell användning av, och ökad tillverkningskapacitet för, sådan ny teknik i alla medlemsstater för att bidra 
till lika villkor och en balanserad utveckling i alla medlemsstater. 

(6) Marknadsprognoser pekar på fortsatt sjunkande inköpspriser för rena fordon. Lägre drifts- och underhålls
kostnader medför att de totala ägandekostnaderna är mer konkurrenskraftiga redan i dag. De förväntat sjunkande 
inköpspriserna kommer ytterligare att minska hindren för tillgängligheten och öka användningen av rena fordon 
på marknaden under nästa decennium. 

(7)  Unionen är visserligen en av de ledande regionerna inom forskning och högvärdig miljöinnovation, men Asien 
och Stillahavsområdet har de största tillverkarna av batteridrivna elbussar och av batterier. Likaså drivs den 
globala marknadsutvecklingen inom batteridrivna elfordon av marknaderna i Kina och Förenta staterna. En 
ambitiös unionspolitik för upphandling av rena fordon kommer att bidra till att stimulera innovation och 
ytterligare främja unionsindustrins konkurrenskraft och tillväxt på de växande globala marknaderna för rena 
fordon och tillhörande teknisk infrastruktur. Såsom påpekades i meddelandet av den 3 oktober 2017 med titeln 
Offentlig upphandling i och utanför EU kommer kommissionen att fortsätta att gå i bräschen för att säkerställa lika 
villkor och verka för bättre tillgång till tredjeländers offentliga upphandlingsmarknader, bland annat för köp, 
leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon. 

(8)  Med tanke på att det offentligas utgifter för varor, arbeten och tjänster stod för omkring 16 % av BNP 2018 kan 
offentliga myndigheter genom sin offentliga upphandlingspolicy främja och stödja marknader för innovativa 
varor och tjänster. För att nå det målet bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG (6) innehålla klara 
och tydliga krav, bland annat tydliga, långsiktiga upphandlingsmål och en enkel beräkningsmetod för dem. 
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (7) och 2014/25/EU (8) fastställs minimiregler för offentlig 
upphandling som samordnar det sätt på vilket upphandlande myndigheter och upphandlande enheter upphandlar 
arbeten, varor och tjänster. Dessa direktiv fastställer i synnerhet totala monetära tröskelvärden för att fastställa 
vilka offentliga kontrakt som ska omfattas av unionslagstiftningen för offentlig upphandling. Dessa tröskelvärden 
är även tillämpliga på direktiv 2009/33/EG. 

(9)  Användningen av alternativbränslefordon kräver en tillräcklig laddnings- och tankningsinfrastruktur. Den 
8 november 2017 antog kommissionen en handlingsplan för att stödja en snabbare utbyggnad av infrastruktur 
för alternativa bränslen i unionen, bland annat förstärkt stöd till utbyggnaden av allmänt tillgänglig infrastruktur 
med hjälp av unionsmedel, för att bidra till att skapa gynnsammare villkor för omställningen till rena fordon, 
även i kollektivtrafiken. Kommissionen kommer att se över genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/94/EU (9) senast den 31 december 2020 och kommer att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
ändring av det direktivet om den anser att detta krävs utifrån översynen. 

12.7.2019 L 188/117 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 
(EUT L 120, 15.5.2009, s. 5). 

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243). 

(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 
(EUT L 307, 28.10.2014, s. 1). 
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(10)  Direktiv 2009/33/EG kompletterar unionens övergripande lagstiftning om offentlig upphandling och lägger till 
hållbarhetskriterier i syfte att främja marknaden för rena och energieffektiva fordon för vägtransporter. 
Kommissionen gjorde 2015 en efterhandsutvärdering av direktiv 2009/33/EG och kom fram till att det direktivet 
inte medförde ett ökat marknadsgenomslag för rena fordon i unionen, vilket framför allt berodde på brister 
i fråga om dess tillämpningsområde och bestämmelserna om fordonsinköp. I efterhandsutvärderingen drogs 
slutsatsen att direktivets effekter har varit mycket begränsade i fråga om minskade utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar och ökad konkurrenskraft för industrin. 

(11)  Den konsekvensbedömning som gjordes av kommissionen vid översynen av direktiv 2009/33/EG visar fördelarna 
med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. I jämförelse 
med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, kan 
minimimål för upphandling vara ett effektivt sätt att bidra till att nå målet att främja och stimulera marknadsge
nomslaget för rena fordon, samtidigt som betydelsen av att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut 
uppmärksammas. Det här tillvägagångssättet är fullt motiverat med tanke på fördelarna för unionsmedborgarna 
och företagen på medellång och lång sikt, då det ger tillräckligt med flexibilitet för upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter i valet av teknik som ska användas. 

(12)  En utvidgning av tillämpningsområdet för direktiv 2009/33/EG till att inkludera sådant som leasing, hyra och 
hyrköp av fordon samt avtal om vissa tjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas. De 
tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, såsom kollektivtrafik på väg, passagerartransport 
på väg för särskilda ändamål, icke-reguljär passagerartransport samt särskilda post- och pakettjänster och 
sophämtningstjänster, bör vara sådana tjänster där fordon som används i tillhandahållandet av tjänsterna omfattas 
av fordonskategorierna enligt detta direktiv och där de utgör en central del av avtalet. Dessa tjänster bör 
identifieras genom sina respektive koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling, som anges 
i bilagan. Befintliga avtal bör inte påverkas retroaktivt av detta direktiv. 

(13)  Nyckelaktörerna förespråkar starkt en definition av rena fordon som tar hänsyn till kraven på att minska 
växthusgaser och luftföroreningar från lätta fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja 
marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig 
upphandling av sådana fordon enligt detta direktiv anpassas till definitionen av utsläppsfria och utsläppssnåla 
fordon i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (10). De åtgärder som vidtas i enlighet med 
detta direktiv kommer att bidra till uppfyllande av kraven i de standarder som fastställs i förordning (EU) 
2019/631. För att förbättra luftkvaliteten bör rena fordon prestera bättre än minimikraven för kväveoxid och 
ultrafina partiklar-partikelantal enligt gällande gränsvärden för utsläpp vid verklig körning. Utöver utsläppsfria 
fordon finns det i dag endast få lätta fordon med luftföroreningar på högst 80 % av de nuvarande utsläppsgrän
svärdena. Sådana fordon väntas dock öka i antal de kommande åren, särskilt laddhybrider. En ambitiösare strategi 
för offentlig upphandling kan ge ytterligare en viktig marknadsstimulans. 

(14)  Rena tunga fordon bör definieras genom användningen av alternativa bränslen i enlighet med direktiv 
2014/94/EU. Om flytande biobränslen, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen ska användas i de 
upphandlade fordonen måste de upphandlande myndigheterna och upphandlande enheterna, genom 
obligatoriska avtalsvillkor eller på andra lika effektiva sätt i det offentliga upphandlingsförfarandet, säkerställa att 
endast sådana bränslen kommer att användas i fordonen. Dessa bränslen får visserligen innehålla bränsletillsatser, 
som t.ex. i fallet med etanolbaserat bränsle för anpassade dieselmotorer ED95, men de bör inte blandas med 
fossila bränslen. 

(15)  För att förbättra luftkvaliteten i kommunerna måste fordonsparken förnyas med rena fordon. Dessutom kräver 
den cirkulära ekonomins principer att produkterna får längre livslängd. Fordon som uppfyller kraven för rena 
fordon eller utsläppsfria fordon till följd av eftermontering bör därför också tas med i beräkningen för att uppnå 
de olika minimimålen för upphandling. 
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(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar 
och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT L 111, 25.4.2019, 
s. 13). 
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(16)  Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad, och det är en fördel 
om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. I konsekvensbedömningen 
konstaterades att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av ökande 
marknadsmognad, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett tidigare 
stadium av marknadsutveckling. Bussar (coaches) bör inte omfattas av detta direktiv, på grund av den begränsade 
marknadsmognaden för utsläppssnåla och utsläppsfria bussar (coaches), den offentliga upphandlingens relativt 
blygsamma roll i detta marknadssegment och sådana bussars särskilda operativa behov. I linje med angreppssättet 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (11) och i föreskrift 107 från Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europa (Unece) är fordon i kategori M3 med utrymmen för ståplatspassagerare för 
att medge frekventa förflyttningar av passagerare att betrakta som bussar, medan fordon i kategori M3 med 
mycket begränsat eller inget utrymme för ståplatspassagerare är att betrakta som bussar (coaches). Med tanke på 
den mycket begränsade marknaden för tvåvåningsbussar och deras särskilda konstruktionsbegränsningar är det 
lämpligt att under den första referensperioden enligt detta direktiv tillämpa lägre minimimål för upphandling av 
utsläppsfria fordon i denna kategori av tunga fordon i medlemsstater där tvåvåningsbussar utgör en betydande 
del av den offentliga upphandlingen. 

(17)  För att undvika oproportionerliga bördor för offentliga myndigheter och operatörer bör medlemsstaterna kunna 
undanta offentlig upphandling av vissa fordon med särskilda egenskaper kopplade till deras operativa behov från 
kraven i detta direktiv. Häribland ingår bepansrade fordon, ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon 
i kategori M1, mobilkranar, fordon som är konstruerade och tillverkade för användning huvudsakligen på 
byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller på flygplatser och fordon som är särskilt konstruerade och tillverkade eller 
anpassade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten. Sådana 
anpassningar kan handla om installation av särskild kommunikationsutrustning eller varningsljus. De krav som 
anges i detta direktiv bör inte tillämpas på fordon som är särskilt konstruerade och tillverkade för att utföra 
arbete och inte lämpar sig för att transportera passagerare eller varor. Till dessa fordon hör vägunderhållsfordon 
såsom snöplogar. 

(18)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon som ska uppnås under två referensperioder som 
avslutas 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till policysäkerhet på marknader där det behövs 
investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri mobilitet. De fastställda minimimålen främjar skapandet av marknader 
rena fordon i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal 
till marknaden. Ett krav på att halva minimimålet för de bussar som upphandlas under ovanstående referens
perioder ska uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar stärker dessutom åtagandet om utfasning av 
fossila bränslen i transportsektorn. Det bör noteras att trådbussar betraktas som utsläppsfria bussar förutsatt att 
de endast drivs med el eller endast använder ett utsläppsfritt drivsystem när de inte är anslutna till nätet, medan 
de i andra fall fortfarande räknas som rena fordon. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna 
allt oftare fastställer nationella mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika 
mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per 
capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Den territoriella konsekvensbedömningen 
för detta direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner. 

(19)  Medlemsstaterna bör ha handlingsfrihet att fördela insatserna för att nå minimimålen på sitt territorium i enlighet 
med sin konstitutionella ram och sina transportpolitiska mål. Vid fördelningen av insatserna i en medlemsstat bör 
olika faktorer beaktas, såsom skillnader i ekonomisk kapacitet, luftkvalitet, befolkningstäthet, transportsystemens 
egenskaper, politiken för utfasning av fossila bränslen i transportsektorn och minskning av luftföroreningar eller 
andra relevanta kriterier. 

(20)  På grund av utsläppen i bränsleleveranskedjan, från utvinning till tankning, samt på tillverkningen av 
komponenter och deras återvinningsbarhet, lämnar även fordon utan avgasutsläpp avtryck på miljön. För att 
stämma överens med hållbarhetsmålen bör batterier tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt inom och 
utanför unionen, vilket särskilt gäller utvinningen av råmaterial som används vid batteritillverkningen. Främjande 
av teknik som griper sig an denna utmaning, såsom hållbara och återvinningsbara batterier, kan bidra till 
elfordons allmänna hållbarhet genom initiativ som t.ex. EU:s batteriallians och EU:s handlingsplan för batterier 
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(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1). 
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och i samband med översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (12). Ett eventuellt 
beaktande av fordons koldioxidutsläpp under hela livscykeln och deras koldioxidutsläpp från källa till hjul bör 
övervägas för perioden efter 2030 med beaktande av relevanta bestämmelser i unionsrätten om hur de ska 
beräknas vid den tidpunkten. 

(21)  I sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om 
utsläppsmätningar i bilindustrin (13) uppmanade Europaparlamentet medlemsstaterna att främja strategier för 
miljöanpassad offentlig upphandling, så att offentliga myndigheter köper in utsläppsfria fordon och fordon med 
mycket låga utsläpp till den egna fordonsparken eller till offentliga eller halvoffentliga bilpooler, och att fram till 
2035 fasa ut nya fordon som släpper ut koldioxid. 

(22)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som 
har en relativt hög grad av luft- och bullerföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att 
särskilt fokusera på dessa områden när de genomför sina nationella minimimål för upphandling. Offentliga 
myndigheter uppmanas också att vidta åtgärder som t.ex. att ställa tillräckliga ekonomiska resurser till förfogande 
för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter, för att undvika att kostnaderna för att efterleva 
minimimålen för upphandling enligt detta direktiv leder till högre biljettpriser för konsumenter eller till minskad 
kollektivtrafik eller motverkar utvecklingen av rena transporter som inte går på väg, såsom spårvagn och 
tunnelbana. Offentliga myndigheter bör låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta direktiv. 
För att inte detta direktiv ska bli oskäligt betungande och för att de resultat det kan ge ska bli optimala bör 
offentliga myndigheter få lämpligt tekniskt stöd. 

(23)  Kollektivtrafiken står bara för en liten del av transportsektorns utsläpp. För att ytterligare främja utfasningen av 
fossila bränslen i transportsektorn, förbättra luftkvaliteten och upprätthålla lika villkor mellan olika operatörer 
kan medlemsstaterna, under iakttagande av unionsrätten, besluta att införa liknande krav även för privata 
operatörer och tjänster som inte omfattas av detta direktiv, såsom taxi-, biluthyrnings- och bilpoolsföretag. 

(24)  Beräkning av livscykelkostnader är ett viktigt verktyg för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 
för att täcka energi- och miljökostnaderna under ett fordons livscykel, däribland kostnaderna för utsläpp av 
växthusgaser och andra förorenande ämnen baserat på en relevant metod för att fastställa penningvärdet. Med 
tanke på hur sällan metoden för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln enligt direktiv 2009/33/EG 
har använts och på att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter lämnat uppgifter om användning 
av egna metoder som skräddarsytts efter deras specifika omständigheter och behov, bör användningen av någon 
viss metod inte vara obligatorisk, utan upphandlande myndigheter och upphandlande enheter bör själva kunna 
välja vilken metod för beräkning av livscykelkostnader som ska användas i deras upphandlingsförfaranden, på 
grundval av kriterierna för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt artikel 67 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 82 i direktiv 2014/25/EU, med beaktande av kostnadseffektiviteten under fordonets livscykel samt 
miljömässiga och sociala aspekter. 

(25)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör 
en effektiv övervakning av dess genomförande. Rapporteringen bör inledas med att medlemsstaterna lämnar in 
preliminära uppgifter till kommissionen senast den 2 augusti 2022 och fortsätta med en första uttömmande 
rapport om genomförandet av minimimålen för upphandling 2026 och därefter vart tredje år. Tidsfristen bör 
anpassas till befintliga rapporteringskrav enligt direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU. För att minimera det 
administrativa arbetet för offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör förenklad 
rapportering underlättas. Kommissionen kommer att tillhandahålla lösningar beträffande registrering och 
övervakning i databasen TED (Tender Electronic Daily Database) och säkerställa en uttömmande rapportering för 
utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma 
terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig 
upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED. 
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(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1). 

(13) EUT C 298, 23.8.2018, s. 140. 
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(26)  Marknadsgenomslaget för rena fordon och deras infrastruktur kan uppnås ytterligare genom riktade offentliga 
stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå. Sådana åtgärder inbegriper en ökad användning av unionsmedel 
för att stödja förnyelsen av kollektivtrafikens fordonspark och bättre kunskapsutbyte och anpassning av 
upphandlingen för att möjliggöra åtgärder i tillräckligt stor skala för att uppnå kostnadsminskningar och effekter 
på marknaden. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnaden av nödvändig infrastruktur för 
distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–2020 (14). 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 107 och 108 i detta, kommer emellertid att 
fortsätta att tillämpas på sådant offentligt stöd. 

(27)  Riktade stödåtgärder för upphandling av rena fordon kan hjälpa de upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna. Inom den nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–2020 förfogar unionen redan 
över en rad olika fonder för att stödja medlemsstater, lokala myndigheter och berörda operatörer i deras 
omställning till hållbar mobilitet. Särskilt de europeiska struktur- och investeringsfonderna är en viktig källa för 
att finansiera projekt för mobilitet i städer. Unionens forskningsprogram Horisont 2020, som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (15), finansierar forsknings- och innovationsprojekt 
för mobilitet i städer och smarta städer och samhällen, medan Fonden för ett sammanlänkat Europa, som 
inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (16), stöder uppbyggnad av 
relevant infrastruktur i urbana knutpunkter. Införandet av en definition av rena fordon och fastställandet av 
minimimål för upphandling av sådana fordon i detta direktiv kan bidra till att säkerställa en ännu mer riktad 
användning av unionens finansieringsinstrument, bland annat i nästa fleråriga budgetram för 2021–2027. Dessa 
stödåtgärder kommer att bidra till att minska de höga initiala investeringskostnaderna i infrastrukturförändringar 
och kommer att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. 

(28)  För att dessa potentiella förmåner ska kunna utnyttjas till fullo bör kommissionen ge medlemsstaterna vägledning 
om de olika unionsfonder som kan användas samt underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av 
kunskap och bästa praxis för att främja inköp, leasing, hyra eller hyrköp av rena och energieffektiva vägtrans
portfordon som görs av upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Kommissionen bör även fortsätta 
att ge teknisk och ekonomisk rådgivning till lokala myndigheter och operatörer genom instrument som t.ex. 
Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, Jaspers och Jessica. Sådan rådgivning bör uppmuntra 
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter att sammanföra sina resurser vid gemensam upphandling 
av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon för att uppnå stordriftsfördelar och lättare nå målen 
i detta direktiv. 

(29)  I syfte att maximera effekten av investeringar måste mobilitets- och stadsplaneringen samordnas bättre, t.ex. 
genom planer för hållbar mobilitet i städer. Planer för hållbar mobilitet i städer är planer som utvecklas 
horisontellt över politikområden och i samarbete med olika förvaltningsnivåer och kombinerar olika 
transportslag, trafiksäkerhet, godsleveranser, mobilitetsstyrning och intelligenta transportsystem. Sådana planer 
kan bli viktiga för att uppnå unionens mål om att minska koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar. 

(30) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter för att fastställa ett gemensamt format för medlemsstaternas rapporter och arrangemangen för hur 
de ska översändas. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 (17). 

(31)  Senast den 31 december 2027 bör kommissionen se över genomförandet av direktiv 2009/33/EG. Översynen 
bör vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av det direktivet för perioden efter 2030, bland 
annat för att fastställa nya ambitiösa mål och utvidga tillämpningsområdet till andra fordonskategorier, såsom 
fordon i kategori L och byggmaskiner. Kommissionen bör i sin översyn även bedöma bland annat möjligheten att 
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(14) EUT C 200, 28.6.2014, s. 1. 
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – 

ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 104). 

(16) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) 
nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129). 

(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer 
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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anpassa detta direktiv till en eventuell metod för beräkning av koldioxidutsläpp under hela livscykeln och 
koldioxidutsläpp från källa till hjul som utvecklats inom ramen för EU:s utsläppsnormer för koldioxidutsläpp från 
fordon och möjligheten att främja hållbara och återvinningsbara batterier samt användning av däck med bäst 
klassificering och av regummerade däck. 

(32)  Även om minimimålen för upphandling i detta direktiv inte tillämpas på unionens institutioner är det önskvärt 
om de föregår med gott exempel. 

(33)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att främja en omställning till utsläppssnål mobilitet genom att 
stimulera efterfrågan på rena fordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den gemensamma och långsiktiga politiska ramen och den planerade åtgärdens omfattning, kan uppnås bättre 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(34)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande 
dokument av den 28 september 2011 (18) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan 
av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna 
i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är 
motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv. 

(35)  Direktiv 2009/33/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändringar av direktiv 2009/33/EG 

Direktiv 2009/33/EG ska ändras på följande sätt:  

1. Titeln ska ersättas med följande: 

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena vägtrans
portfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet”.  

2. Artikel 1 ska ersättas med följande: 

”Artikel 1 

Syfte och mål 

Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna säkerställa att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 
beaktar energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom 
utsläpp av vissa föroreningar, när de upphandlar vissa vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera 
marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimat- 
och energipolitik.”  

3. Artikel 2 ska ersättas med följande: 

”Artikel 2 

Undantag 

Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för fordon enligt artikel 2.2 d och 2.3 a och b 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (*), samt punkterna 5.2–5.5 och 5.7 i del A i bilaga I till 
den förordningen.  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) 
nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).” 
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(18) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14. 
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4. Artikel 3 ska ersättas med följande: 

”Artikel 3 

Tillämpningsområde 

1. Detta direktiv ska tillämpas på upphandling genom 

a)  avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som tilldelas av upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter, i den mån dessa omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (*) och 2014/25/EU (**), 

b)  avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (***), där syftet är att 
tillhandahålla passagerartransport på väg över ett tröskelvärde som ska fastställas av medlemsstaterna och som 
inte överskrider det tillämpliga tröskelvärdet i artikel 5.4 i den förordningen, 

c)  tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till detta direktiv, i den mån de upphandlande myndigheterna eller 
upphandlande enheterna omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena i direktiven 
2014/24/EU och 2014/25/EU. 

Detta direktiv ska endast tillämpas på sådana avtal för vilka en anbudsinfordran har skickats ut efter den 2 augusti 
2021 eller, i de fall en anbudsinfordran inte krävs, om den upphandlande myndigheten eller upphandlande enheten 
har påbörjat upphandlingsförfarandet efter det datumet. 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

a)  fordon enligt artikel 2.2 a, b och c och 2.3 c i förordning (EU) 2018/858, 

b) fordon i kategori M3, utom klass I- och klass A-fordon, enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (****).  

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243). 

(***) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 
(EUT L 315, 3.12.2007, s. 1). 

(****) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för 
typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter 
och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).”  

5. Artikel 4 ska ersättas med följande: 

”Artikel 4 

Definitioner 

I detta direktiv gäller följande definitioner:  

1. upphandlande myndighet: upphandlande myndighet enligt definitionerna i artikel 2.1.1 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 3 i direktiv 2014/25/EU.  

2. upphandlande enhet: upphandlande enhet enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2014/25/EU.  

3. vägtransportfordon: ett fordon i kategori M eller N enligt definitionerna i artikel 4.1 a och b i förordning (EU) 
2018/858. 
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4. rent fordon:  

a)  ett fordon i kategori M1, M2 eller N1 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som g/km, och med utsläpp av 
föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som 
anges i tabell 2 i bilagan, eller 

b)  ett fordon i kategori M3, N2 eller N3 som använder alternativa bränslen enligt definitionerna i artikel 2.1 och 
2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU (*), utom bränslen som framställs av råvaror som 
medför hög risk för indirekt ändrad markanvändning och för vilka en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora kollager observeras i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (**). När fordon använder flytande biobränslen, syntetiska bränslen och 
paraffiniska bränslen ska dessa bränslen inte blandas med konventionella fossila bränslen.  

5. utsläppsfritt tungt fordon: ett rent fordon enligt definitionen i punkt 4 b i denna artikel utan förbränningsmotor, 
eller med en förbränningsmotor som släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh, uppmätt i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 (***) och dess genomförandeåtgärder, eller som släpper ut 
mindre än 1 g CO2/km, uppmätt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 715/2007 (****) och dess genomförandeåtgärder.  

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1). 

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82). 

(***) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av 
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 
2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 
18.7.2009, s. 1). 

(****) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och 
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).”  

6. Artikel 5 ska ersättas med följande: 

”Artikel 5 

Minimimål för upphandling 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att upphandling av fordon och tjänster enligt artikel 3 uppfyller minimimålen 
för upphandling när det gäller rena lätta fordon enligt tabell 3 i bilagan och när det gäller rena tunga fordon enligt 
tabell 4 i bilagan. Dessa mål uttrycks som en minsta procentandel rena fordon av det totala antalet vägtrans
portfordon som omfattas av samtliga avtal enligt artikel 3 som tilldelats från och med den 2 augusti 2021 till och 
med den 31 december 2025 för den första referensperioden och mellan den 1 januari 2026 och den 31 december 
2030 för den andra referensperioden. 

2. Vid beräkningen av minimimål för upphandling ska den dag som ska beaktas för den offentliga 
upphandlingen vara den dag då upphandlingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet. 

3. Fordon som uppfyller definitionen av rent fordon enligt artikel 4.4 eller av utsläppsfritt tungt fordon enligt 
artikel 4.5 till följd av eftermontering får räknas som rena fordon respektive utsläppsfria tunga fordon när det gäller 
att uppnå minimimålen för upphandling. 

4. I samband med avtal enligt artikel 3.1 a ska antalet vägtransportfordon som köpts in, leasats, hyrts eller 
hyrköpts inom varje avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för upphandling har uppnåtts. 

5. I samband med avtal enligt artikel 3.1 b och c ska antalet vägtransportfordon avsedda att användas för 
tillhandahållande av tjänsterna som ingår i varje avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för 
upphandling har uppnåtts. 

6. Om nya mål för perioden efter den 1 januari 2030 inte antas ska målen för den andra referensperioden 
fortsätta att tillämpas och beräknas i enlighet med punkterna 1–5 under efterföljande femårsperioder. 
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7. Medlemsstaterna får tillämpa, eller tillåta att deras upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter 
tillämpar, högre nationella mål eller strängare krav än de som anges i bilagan.”  

7. Artiklarna 6 och 7 ska utgå.  

8. Artikel 8 ska ersättas med följande: 

”Artikel 8 

Utbyte av kunskap och bästa praxis 

Kommissionen ska underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av kunskap om och bästa praxis för 
främjande av upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon som görs av upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter.”  

9. Artikel 9 ska ersättas med följande: 

”Artikel 9 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 9 i direktiv 2014/94/EU. 

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 182/2011 (*). 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

3. Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat 
om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommitté
ledamöterna så begär.  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförande
befogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”  

10. Artikel 10 ska ersättas med följande: 

”Artikel 10 

Rapportering och översyn 

1. Senast den 2 augusti 2022 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för 
att genomföra detta direktiv och om sina avsikter avseende framtida genomförandeåtgärder, däribland tidsplanering 
och eventuell insatsfördelning mellan olika förvaltningsnivåer, samt lämna all annan information som 
medlemsstaten anser relevant. 

2. Senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, ska medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Dessa rapporter ska åtfölja de rapporter som föreskrivs 
i artikel 83.3 andra stycket i direktiv 2014/24/EU och i artikel 99.3 andra stycket i direktiv 2014/25/EU och ska 
innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra det här direktivet, framtida genomföran
deåtgärder samt all annan information som medlemsstaten anser relevant. Dessa rapporter ska även innehålla 
information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt artikel 3.1 i det här 
direktivet, baserat på de uppgifter som lämnats av kommissionen i enlighet med punkt 3 i den här artikeln. 
Informationen ska följa de kategorier som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 2195/2002 (*). 

3. För att bistå medlemsstaterna i deras rapporteringsskyldigheter ska kommissionen sammanställa och 
offentliggöra information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt 
artikel 3.1 a och c i detta direktiv genom att hämta de relevanta uppgifterna från meddelanden om kontrakt
stilldelning som offentliggjorts på databasen TED (Tender Electronic Daily Databas) i enlighet med direktiven 
2014/24/EU och 2014/25/EU. 
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4. Senast den 18 april 2027, och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en rapport till Europapar
lamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv, med närmare uppgifter om de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtagit i detta avseende, på grundval av de rapporter som avses i punkt 2. 

5. Senast den 31 december 2027 ska kommissionen se över genomförandet av detta direktiv och, om så är 
lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av direktivet för perioden efter 2030, bland annat för att 
fastställa nya mål och införa andra fordonskategorier, såsom två- och trehjuliga fordon. 

6. Kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med artikel 9.2 för att fastställa formatet för de 
rapporter som avses i punkt 2 i den här artikeln och arrangemangen för hur de ska översändas.  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam 
terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1).”  

11. Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv. 

Artikel 2 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast den 2 augusti 2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2019. 

På Europaparlamentets vägnar 
A. TAJANI 

Ordförande  

På rådets vägnar 
G. CIAMBA 

Ordförande   
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BILAGA 

”BILAGA 

INFORMATION FÖR INFÖRANDE AV MINIMIMÅL FÖR UPPHANDLING AV RENA 
VÄGTRANSPORTFORDON TILL STÖD FÖR UTSLÄPPSSNÅL MOBILITET I MEDLEMSSTATERNA 

Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) för tjänster som avses i artikel 3.1 c 

CPV-kod Beskrivning 

60112000-6 Kollektivtrafik på väg 

60130000-8 Passagerartransport på väg för särskilda ändamål 

60140000-1 Icke-reguljär passagerartransport 

90511000-2 Sophämtning 

60160000-7 Posttransporter på väg 

60161000-4 Pakettransporter 

64121100-1 Postutdelning 

64121200-2 Paketutlämning  

Tabell 2: Utsläppströsklar för rena lätta fordon 

Fordonskatego
rier Till och med den 31 december 2025 Från och med den 1 januari 2026  

Koldioxid (g/km) 

Utsläpp av luftförore
ningar (RDE) (1) som en 

procentandel av utsläpps
gränser (2) 

Koldioxid (g/km) 

Utsläpp av luftförore
ningar (RDE) (1) som en 

procentandel av utsläpps
gränser (2) 

M1 50 80 % 0 Ej tillämpligt 

M2 50 80 % 0 Ej tillämpligt 

N1 50 80 % 0 Ej tillämpligt 

(1) De angivna maximala utsläppen vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av partikelantal i antal/km (PN, Particulate Num
ber) och av kväveoxider (NOx) i mg/km, såsom dessa rapporteras i punkt 48.2 i intyget om överenstämmelse enligt bilaga IX till Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (*), för både hela RDE-trippen och stadskörningsdelen av RDE-trippen. 

(2)  De tillämpliga utsläppsgränserna som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller dess efterföljare.   

(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).  
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Tabell 3: Minimimål vid upphandling för andelen rena lätta fordon i enlighet med tabell 2 av det totala antalet lätta 
fordon som omfattas av avtalen i artikel 3 på medlemsstatsnivå 

Medlemsstat Från och med den 2 augusti 2021 till och med 
den 31 december 2025 

Från och med den 1 januari 2026 till och med 
den 31 december 2030 

Luxemburg 38,5 % 38,5 % 

Sverige 38,5 % 38,5 % 

Danmark 37,4 % 37,4 % 

Finland 38,5 % 38,5 % 

Tyskland 38,5 % 38,5 % 

Frankrike 37,4 % 37,4 % 

Förenade kungariket 38,5 % 38,5 % 

Nederländerna 38,5 % 38,5 % 

Österrike 38,5 % 38,5 % 

Belgien 38,5 % 38,5 % 

Italien 38,5 % 38,5 % 

Irland 38,5 % 38,5 % 

Spanien 36,3 % 36,3 % 

Cypern 31,9 % 31,9 % 

Malta 38,5 % 38,5 % 

Portugal 29,7 % 29,7 % 

Grekland 25,3 % 25,3 % 

Slovenien 22 % 22 % 

Tjeckien 29,7 % 29,7 % 

Estland 23,1 % 23,1 % 

Slovakien 22 % 22 % 

Litauen 20,9 % 20,9 % 

Polen 22 % 22 % 

Kroatien 18,7 % 18,7 % 

Ungern 23,1 % 23,1 % 

Lettland 22 % 22 % 

Rumänien 18,7 % 18,7 % 

Bulgarien 17,6 % 17,6 %  
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Tabell 4: Minimimål vid upphandling för andelen rena tunga fordon av det totala antalet tunga fordon på 
medlemsstatsnivå som omfattas av avtalen i artikel 3 på medlemsstatsnivå (*) 

Medlemsstat Lastbilar (fordonskategori N2 och N3) Bussar (fordonskategori M3) (*)  

Från och med den 2 
augusti 2021 till och 

med den 31 december 
2025 

Från och med den 1 
januari 2026 till och 

med den 31 december 
2030 

Från och med den 2 
augusti 2021 till och 

med den 31 december 
2025 

Från och med den 1 
januari 2026 till och 

med den 31 december 
2030 

Luxemburg 10 % 15 % 45 % 65 % 

Sverige 10 % 15 % 45 % 65 % 

Danmark 10 % 15 % 45 % 65 % 

Finland 9 % 15 % 41 % 59 % 

Tyskland 10 % 15 % 45 % 65 % 

Frankrike 10 % 15 % 43 % 61 % 

Förenade kungariket 10 % 15 % 45 % 65 % 

Nederländerna 10 % 15 % 45 % 65 % 

Österrike 10 % 15 % 45 % 65 % 

Belgien 10 % 15 % 45 % 65 % 

Italien 10 % 15 % 45 % 65 % 

Irland 10 % 15 % 45 % 65 % 

Spanien 10 % 14 % 45 % 65 % 

Cypern 10 % 13 % 45 % 65 % 

Malta 10 % 15 % 45 % 65 % 

Portugal 8 % 12 % 35 % 51 % 

Grekland 8 % 10 % 33 % 47 % 

Slovenien 7 % 9 % 28 % 40 % 

Tjeckien 9 % 11 % 41 % 60 % 

Estland 7 % 9 % 31 % 43 % 

Slovakien 8 % 9 % 34 % 48 % 

Litauen 8 % 9 % 42 % 60 % 

Polen 7 % 9 % 32 % 46 % 

Kroatien 6 % 7 % 27 % 38 % 

Ungern 8 % 9 % 37 % 53 % 

Lettland 8 % 9 % 35 % 50 % 
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Medlemsstat Lastbilar (fordonskategori N2 och N3) Bussar (fordonskategori M3) (*)  

Från och med den 2 
augusti 2021 till och 

med den 31 december 
2025 

Från och med den 1 
januari 2026 till och 

med den 31 december 
2030 

Från och med den 2 
augusti 2021 till och 

med den 31 december 
2025 

Från och med den 1 
januari 2026 till och 

med den 31 december 
2030 

Rumänien 6 % 7 % 24 % 33 % 

Bulgarien 7 % 8 % 34 % 48 % 

(*)  Halva minimimålet för andelen rena bussar måste uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar enligt definitionen i artikel 
4.5. Detta krav sänks till en fjärdedel av minimimålet för den första referensperioden om över 80 % av alla bussar som omfattas av 
samtliga avtal enligt artikel 3 som tilldelats under den perioden i en medlemsstat är tvåvåningsbussar.”   
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Handläggarens namn 
Anna Dahlén  

2021-06-07 

 
 
 
 

Svar Remiss Danmarks havsplan och den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen (Dnr KS2021/0808-2) 

Sammanfattning 

Danmark har underrättat länderna runt Östersjön och vid Nordsjön om förslag till Danmarks 
havsplan enligt Esbokonventionen och om strategisk miljökonsekvensbeskrivning som 
Søfartstyrelsen tagit fram. 
 
Danmarks första nationella havsplan utgår från Danmarks maritima strategi och planen delar 
in havsområdet i olika zoner; utvecklingszon, trafikzon, natur och miljöskydd samt generell 
användning ( https://havplan.dk/en/). De miljöaspekter som förväntas påverkas signifikant är 
havsbotten, marina däggdjur, fåglar, fisk, fladdermöss, internationellt skyddade områden, 
vattenförorening, havets förmåga att producera varor och tjänster, visuell påverkan samt 
kumulativa effekter. 
 
Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på förslag till havsplan och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning senast den 27 september 2021 för att kunna lämna ett samlat svar 
till danska myndigheter. Synpunkterna bör i första hand fokusera på hur genomförandet av 
havsplanen kan påverka Sveriges miljö inklusive hälsofrågor. 
 
Förvaltningen har tagit emot handlingarna för kännedom och lämnar inga synpunkter på 
förslaget till Danmarks havsplan och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen har tagit emot handlingarna för kännedom och har inga synpunkter att lämna 
på Danmarks förslag på havsplan och strategisk miljökonsekvensbeskrivning. 
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Förslag till beslut 

1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 

 
 
Anders Holm Fredric Norrå 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och 

myndighet 
 
 
 
Expedieras till:   registrator@naturvardsverket.se (Ange ärendenummer NV-02842-20 och Danmarks havsplan) 

För kännedom till: anna.dahlen@kungalv.se 
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Miljöförvaltningen 
 

  

Välkomna att lämna synpunkter på förslaget till Göteborgs Stads åtgärdsplan 
för god vattenstatus 2022–2027  
  
Bakgrund   
 
Miljö- och klimatnämnden fick i maj 2019 ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett förslag till 
Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad.   
 
Arbetet med åtgärdsplanen startade hösten 2019 och har bedrivits i projektform med hjälp av en 
arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och bolag i staden. I arbetet har även funnits 
en referensgrupp bestående av personer från olika myndigheter samt ett flertal fokusgrupper 
bestående av sakkunniga från stadens förvaltningar och bolag. Arbetet har letts av en styrgrupp med 
chefer från miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.  
 
Förslaget på åtgärdsplan för god vattenstatus innehåller 32 åtgärder som stadens förvaltningar och 
bolag behöver genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande 
åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027.   
 
Syftet med remissen  
 
Miljöförvaltningen kommer ha en traditionell remisshantering. Remissen är en aktiv del av planens 
utveckling med syftet att förankra och bearbeta förslaget till åtgärdsplan ytterligare. Remissinstanser 
kommer att vara berörda förvaltningar och bolag i staden, kommuner inom våra avrinningsområden 
samt vattenråd som staden deltar i. Vi kommer även att skicka remissen till Sportfiskarna, 
länsstyrelsen, vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, SGU, Göteborgs Universitet, 
Chalmers, Trafikverket, Boverket, Fastighetsägarna, Malmö stad och Stockholms stad. För att planen 
ska bli användbar är det viktigt att så många som möjligt bidrar med synpunkter och förslag, därför 
är ert remissvar och engagemang betydelsefullt.  
 
I ert remissvar vill vi att ni i första hand fokuserar på följande: 
 

1. Är de åtgärder som stadens förvaltningar och bolag föreslås genomföra tillräckliga utifrån 
vattenmyndigheternas åtgärder?  
 

2. Övergripande synpunkter på åtgärdsplanens innehåll och uppbyggnad:  
a. Anser ni att det saknas några åtgärder?  
b. Finns det några åtgärder som bör tas bort?  
c. Finns det åtgärder som kräver justering?  

 

3. Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att åtgärdsplanen ska leda till handling?  
 

4. Saknar ni något i åtgärdsplanen som är avgörande för att få till kraftsamlingen för 
genomförande i Göteborgs Stad?   

 
Vi vill ha era synpunkter på åtgärdsplanen senast den 2021-09-30. Ert svar skickas till 
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se märkt med diarienummer 2021-9775.  
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Remissinstanser externa aktörer 

Vattenråd: 

Göta älvs vattenråd  monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Mölndalsåns vattenråd  monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Säveåns vattenråd  monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Bohuskustens vattenråd  ida.lindberg@goteborgsregionen.se 

 

Kommuner: 

Bollebygds kommun  kommunen@bollebygd.se 

Mölndals stad   kontakt@molndal.se 

Härryda kommun  kommun@harryda.se 

Lerums kommun   kommun@lerum.se 

Vänersborgs kommun  kommun@vanersborg.se 

Trollhättans stad  trollhattans.stad@trollhattan .se 

Lilla Edets kommun  kommunen@lillaedet.se 

Ale kommun   kommun@ale.se 

Kungälvs kommun  kommun@kungalv.se 

Öckerö kommun  kommun@ockero.se 

Partille kommun  kundcenter@partille.se 

Alingsås kommun  kommunstyrelsen@alingsas.se 

Borås Stad   boras.stad@boras.se 

Vårgårda kommun  kommunen@vargarda.se 

Stockholms stad  kontaktcenter@stockholm.se 

Malmö stad   malmostad@malmo.se 

 

Övriga: 

Göteborgsregionens kommunalförbund gr@goteborgsregionen.se 

Sportfiskarna   info@sportfiskarna.se 
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Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Vattenmyndigheten i Västerhavet vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Sveriges geologiska undersökning sgu@sgu.se 

Göteborgs Universitet  registrator@gu.se 

Chalmers   chalmers@chalmers.se 

Trafikverket   trafikverket@trafikverket.se 

Boverket   registraturen@boverket.se 

Fastighetsägarna  info.gfr@fastighetsagarna.se 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus beskriver vad vi behöver göra för att få 
rent vatten och välmående vattenmiljöer, vilket är en förutsättning för välfärd, 
ekosystemtjänster och god folkhälsa. Syftet med åtgärdsplanen är att aktivt samordna och 
effektivisera stadens vattenförvaltningsarbete. Åtgärdsplanen tydliggör 
ansvarsfördelningen för de åtgärder som stadens förvaltningar och bolag behöver 
genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande åtgärder. 
Stadens genomförande av åtgärderna driver på och styr processen att effektivt samordna 
stadens prövning, tillsyn, planering, miljöövervakning, samhällsutveckling och 
åtgärdsgenomförande för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. På så sätt 
bidrar åtgärdsplanen till att hänsyn till våra vattenmiljöer är en självklarhet som 
genomsyrar all samhällsutveckling i Göteborgs Stad så att vi tar tillvara på och förbättrar 
de naturliga systemen och deras ekosystemtjänster. 

Själva planen innehåller de bindande åtgärder som kommunen är skyldig att genomföra 
utifrån vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Detta är ska-krav i enlighet med vad 
lagstiftningen säger om att ”kommunerna inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder 
som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram från vattenmyndigheterna”. Dessa 
åtgärder är av administrativ karaktär. Parallellt med åtgärdsplanen tar vi fram en ny 
miljöövervakningsplan för vattenmiljön och lokala åtgärdsprogram för respektive 
huvudavrinningsområde i kommunen. De lokala åtgärdsprogrammen innehåller förslag 
på de fysiska åtgärder som behöver genomföras inom respektive område och beskriver 
vem/vilka som ansvarar för utförandet. Områdesindelningen i de lokala 
åtgärdsprogrammen följer vattenmyndigheternas åtgärdsområdesindelning. 
Åtgärdsplanen med tillhörande dokument skapar kraft i det arbete som krävs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten (figur 1). Tillsammans ska de driva på att staden 
investerar i åtgärder som är kostnadseffektiva och hållbara ur ett helhetsperspektiv.  

Figur 1: Bild över åtgärdsplanen med dess kompletterande dokument som tillsammans ska 
skapa kraft i stadens arbete för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 
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Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för Göteborgs Stads berörda nämnder och bolagsstyrelser. 

För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås krävs att även andra aktörer 
inom avrinningsområdena gör sin del av vattenförvaltningsarbetet. Staden behöver därför 
samverka med andra kommuner, myndigheter och aktörer inom avrinningsområdet. 

Giltighetstid 
Planen gäller 2022-2027. 

Bakgrund 
Miljö- och klimatnämnden har enligt reglementet ansvar för att samordna det av stadens 
arbete som följer av Europaparlamentets och rådets vattendirektiv och havsmiljödirektiv 
och har därmed en samordnande roll inom stadens vatten- och havsmiljöarbete.  

I december 2018 redovisades Rapport 2018:14 ”God vattenstatus i Göteborg - 
nulägesbeskrivning, analys och förslag inför fortsatt arbete” för miljö- och 
klimatnämnden (Miljöförvaltningen, God vattenstatus i Göteborg - nulägesbeskrivning, 
analys och förslag inför fortsatt arbete Rapport 2018:14 , 2018). Rapporten innehåller en 
beskrivning av status i Göteborgs vattenförekomster (sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten) samt analys och förslag inför fortsatt arbete för att staden ska kunna följa 
vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen och Miljöbalken och nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

I mars 2019 tog miljö- och klimatnämnden beslut om att hos kommunstyrelsen begära att 
få ett igångsättningsbeslut för att genomföra ett staden-övergripande arbete som syftar till 
att ta fram ett förslag till åtgärdsplan som ska bidra till att god vattenstatus kommer att 
nås i Göteborgs vattenförekomster.  

Den 29 maj 2019 godkände kommunstyrelsen miljö- och klimatnämndens begäran om 
igångsättningsbeslut. Arbetet med åtgärdsplanen startade hösten 2019 och har bedrivits i 
projektform med hjälp av en arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och 
bolag i staden. I arbetet har även funnits en referensgrupp bestående av personer från 
olika myndigheter samt ett flertal fokusgrupper bestående av sakkunniga från stadens 
förvaltningar och bolag. Arbetet har letts av en styrgrupp med chefer från 
miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.  

Vattenfrågorna är komplexa och kräver välfungerande samverkan och samarbete både 
inom staden men också med andra kommuner och aktörer inom avrinningsområdena. För 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås krävs att alla berörda gör sin del 
av de åtgärder som krävs. Åtgärdsplanen ska underlätta för Göteborgs Stad att ta ansvar 
för sin del av vattenförvaltningsarbetet. Den ska stärka samarbetet inom staden samt 
underlätta samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområde. 

Vattenförvaltningen bedrivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment 
återkommer. Den tredje cykeln kommer att avslutas i december 2021. Göteborgs Stads 
Åtgärdsplan för god vattenstatus är tänkt att gälla under nästa sexårsperiod 2022-2027 så 
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att stadens åtgärdsarbete fortsättningsvis går i takt med den nationella 
vattenförvaltningens cykler. 

Koppling till andra styrande dokument och lagstiftning 
Göteborgs Stads budget är det övergripande styrdokumentet för samtliga nämnder och 
styrelser. De åtgärder som presenteras i denna plan kräver finansiering på olika sätt vilket 
innebär att åtgärdsarbetet kräver integrering med stadens, samt berörda nämnders och 
styrelsers, budgetprocess.  

I mars 2021 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-
2030. Programmet innehåller tre övergripande miljömål om naturen, klimatet och 
människan. Huvudmålet för naturen är ”Göteborg har en hög biologisk mångfald” och ett 
av delmålen är ”Göteborgs Stad arbetar för renare, hav, sjöar och vattendrag”. De 
övergripande åtgärderna som staden behöver genomföra för att nå våra vattenrelaterade 
miljömål beskrivs i denna åtgärdsplan.  

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har implementerats i svensk lagstiftning i 5 kap 
Miljöbalken och genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Var sjätte år tar 
vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram som riktar sig till myndigheter och kommuner 
och som är bindande att genomföra enligt bland annat 5 kap. 11 § i miljöbalken. Där står 
att myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som 
behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2018:1407). Denna 
åtgärdsplan syftar till att underlätta för staden att genomföra dessa åtgärder på att 
samordnat och effektivt sätt.  

EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) överlappar med vattendirektivet i kustvattenzonen 
(figur 2). Landbaserade källor är ofta orsak till övergödningsproblem och miljögifter i 
havet vilket innebär att åtgärder som genomförs inom vattendirektivet även har effekt på 
våra kustvatten. 

Figur 2. Indelning av havsområde från strand till och med den yttersta gränsen för Svensk 
ekonomisk zon (EEZ). (Bild från havochvatten.se) 

Det finns flera andra vattenrelaterade EU-direktiv som har koppling till vattenförvaltning, 
till exempel nitratdirektivet, dricksvattendirektivet, avloppsvattendirektivet, 
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badvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Även 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet har kopplingar till vattendirektivet. 

I figur 3 nedan visas vilka styrande dokument inom Göteborgs Stad och på regional nivå 
som åtgärdsplanen huvudsakligen relaterar till samt, på en övergripande nivå, vilka lagar 
och annan författning som styr arbetet. 

EU-direktiv 
• Ramdirektivet för vatten
• Havsmiljödirektivet
• Översvämningsdirektivet
• Dricksvattendirektivet
• Avloppsdirektivet
• Badvattendirektivet
• Havsplaneringsdirektivet
• Nitratdirektivet
• Art- och habitatdirektivet
• Fågeldirektivet

Lagar och annan författning 
• Miljöbalken
• Vattenförvaltningsförordningen

Regionala styrande dokument 
• Regionala miljömål för Västra

Götaland
• Regional handlingsplan för

grön infrastruktur
• Utmaningar för ett hållbart

Västra Götaland – Regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen

Planerande styrande dokument i 
Göteborgs Stad 

Program 
• Göteborgs Stads miljö- och

klimatprogram 2021-2030
• Göteborg 2035 - Grönstrategi för

en tät och grön stad
• Göteborg 2035 - Trafikstrategi för

nära storstad
• Göteborg 2035 – Strategi för

utbyggnadsplanering
• Göteborgs stads översiktsplan

Plan 
• Vattenförsörjningsplan för

Göteborgsregionen

Reglerandes styrande dokument i 
Göteborgs Stad 

Policy 
• Miljöpolicy för Göteborgs Stad
• Dagvattenpolicy

Riktlinje 
• Riktlinjer för

kompensationsåtgärder för
ekosystemtjänster i plan och
exploateringsprojekt i Göteborgs
Stad

Figur 3 Översikt av styrande dokument med kopplingar till åtgärdsplanen 

Uppföljning av denna plan 
Kommunen rapporterar årligen till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som har 
genomförts samt i vilken omfattning. I samband med det följs åtgärderna i denna plan 
upp. 

En utvärdering av denna åtgärdsplan ska ske efter tre år. Miljö- och klimatnämnden 
ansvarar för utvärderingen. Finns det då behov att revidera åtgärdsplanen görs detta med 
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beslut i kommunfullmäktige. I samband med nästa revidering av vattenmyndigheternas 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2027-2033 ska denna åtgärdsplan 
revideras. Kommunfullmäktige tar beslut om revidering av åtgärdsplanen. 

Miljö- och klimatnämnden kommer att ansvara för uppföljning av miljöövervakning och 
de lokala åtgärdsprogrammen vilket kommer att ske årligen och synkas med stadens 
budgetarbete. 
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Vattenförvaltning och Göteborgs 
vattenförekomster 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) antogs år 2000 och omfattar sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten. Det svenska genomförandet av vattendirektivet har skett 
genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) och 5 kap miljöbalken. Svensk 
vattenförvaltning syftar till att förbättra våra vatten, bibehålla goda vattenmiljöer och 
skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Livskraftiga vattenekosystem 
och ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser är en förutsättning för 
samhällsutvecklingen. Arbetet med vattenförvaltning sker i samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer.   

Utgångspunkten för arbetet är vattnens avrinningsområden. Sverige är indelat i fem 
vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. Göteborg ligger inom Västerhavets 
vattendistrikt som sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och 
Norge (Figur 4).   

Figur 4. Sveriges fem vattendistrikt (Bild från vattenmyndigheterna.se) 

En vattenförvaltningscykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig 
miljöövervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets 
tillstånd och påverkan samt för att fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet och vattenstatus. Åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner upprättas för arbetet och slutligen sker rapportering av kommunerna 
till vattenmyndigheterna som sedan rapporterar vidare till EU. Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram riktar sig enbart till andra myndigheter och till kommuner i deras 
egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare (Vattenmyndigheterna, 
Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, 2021). Indirekt påverkar åtgärdsprogrammet 
därefter verksamhetsutövare, markägare, organisationer och privatpersoner när 
åtgärdsmyndigheterna ställer krav i samband med tillsyn och prövningar.   
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Begreppet åtgärd har olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I 
vattendistriktens åtgärdsprogram pekar vattenmyndigheterna ut vad Sveriges myndigheter 
och kommuner behöver göra inom sina ansvarsområden. Det handlar om administrativa 
åtgärder, till exempel att ändra föreskrifter, prioritera en viss typ av tillsyn eller 
rådgivning i sin verksamhet. Dessa åtgärder är, som tidigare nämnts, bindande för 
myndigheter och kommuner att genomföra enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, 
som i sin tur kommuner och myndigheter behöver följa enligt 5 kap. Miljöbalken. 

Vattenmyndigheterna har även tagit fram förslag på konkreta fysiska åtgärder som 
behöver vidtas i varje avrinningsområde för att nå miljökvalitetsnormerna. Dessa åtgärder 
finns i vattenmyndigheternas databas och kartskikt om vattenförekomster och 
vattenförvaltningsarbetet VISS1, som även uppdateras kontinuerligt. De fysiska 
åtgärderna som föreslås i VISS är inte juridiskt bindande utan verksamhetsutövare och 
andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i vattenmiljön som gör att 
miljökvalitetsnormerna kan uppnås (Vattenmyndigheterna, Åtgärdsprogram för vatten 
2021-2027, 2021). 

Den 22 december 2021 beslutar Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt om 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021-2027. 
Åtgärdsprogrammet innehåller totalt 60 administrativa åtgärder varav två åtgärder berör 
alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner och sex åtgärder är 
utpekade specifikt till kommunerna. Denna åtgärdsplan utgår från status i Göteborgs 
vattenförekomster och beskriver vad Göteborgs Stads förvaltningar och bolag behöver 
göra för att uppnå kraven i Vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram. De 
administrativa åtgärderna beskrivs i avsnittet ”Vad behöver Göteborgs Stad göra?”. De 
syftar till att leda till att rätt åtgärder genomförs i den fysiska miljön. De fysiska 
åtgärderna specificeras i fem lokala avrinningsområdesspecifika åtgärdsprogram som tas 
fram parallellt med denna åtgärdsplan.  

Åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen utgår från de förslag som finns i VISS och 
bearbetas med hänsyn till de fördjupade kunskaper om våra vattenmiljöer och 
verksamheter som finns i stadens förvaltningar och bolag. De lokala åtgärdsprogrammen 
beskriver vilka fysiska åtgärder Göteborgs Stad behöver göra kopplat till sin roll som 
markägare och verksamhetsutövare för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
uppnås och beskrivs närmare i stycket ”Lokala åtgärdsprogram”.  

Göteborg har 41 ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) och fem 
grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. En nulägesanalys och 
sammanställning av status och miljökvalitetsnormer i Göteborgs Stads vattenförekomster 
presenteras i bilaga 1. Åtgärdsplanen och de lokala åtgärdsprogrammen omfattar dock 
alla kommunens vatten, det vill säga även små sjöar, vattendrag och grundvatten som inte 
har klassats som vattenförekomster.  

Utmaningar i Göteborg 
Göteborg är en snabbt växande kommun med en befolkning som har ökat med 85 000 
invånare de senaste 12 åren.  De kommande 15 åren beräknas vi bli ytterligare 115 000 
göteborgare (Göteborgs Stad, 2020). Den pågående stadsutvecklingen påverkar våra 

1 VISS -Vatteninformationssystem Sverige (viss.se) 
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vattenmiljöer och skapar både möjligheter och problem i arbetet med att nå våra 
vattenrelaterade miljömål.  

I den bebyggda staden är konkurrensen om ytorna stor vilket innebär att vi behöver arbeta 
med multifunktionella lösningar där möjligheten finns. Vattnets kvaliteter ska kunna 
förvaltas och utvecklas samtidigt som ytor planeras för nya bostäder, arbetsplatser, 
infrastruktur och rekreation. Vi behöver även säkra upp ytor för att hantera skyfall och 
översvämningar i ett förändrat klimat. I samband med ny exploatering behöver vi också 
skydda våra våtmarker, vattendrag och sjöar från negativ påverkan och undvika 
bebyggelse i känsliga vattenområden.  

En annan stor utmaning i den växande staden är samhällets spill- och dagvattenhantering. 
Göteborgs avloppssystem är högt belastat av tillskottsvatten2 vilket innebär stora 
flödesvariationer och därför utmaningar för avledning och rening av avloppsvatten. 
Konsekvensen av detta är jämförelsevis höga utsläpp av organiskt material och närsalter 
till våra recipienter. 

Våra vattenmiljöer kommer att påverkas av ett flertal stora drift- och underhållsprojekt 
under de kommande åren. Många av Göteborgs broar och kanalmurar ska renoveras och 
klimatanpassas, vägar och gator byggas om och parker rustas upp. I samband med dessa 
projekt behöver vi säkerställa att även våra vattenmiljöer restaureras, att ekologiskt 
tillstånd förbättras och att samhället möter översvämningshotet utan att försämra 
hydromorfologin3 i vattendragen. Vattenmiljöer kan utsättas för stora påfrestningar under 
själva byggtiden. För projekt inom samma avrinningsområde krävs därför samordning för 
att inte orsaka negativa kumulativa effekter i recipienten. Stadens samtliga förvaltningar 
och bolag behöver också aktivt och målmedvetet implementera en hållbar hantering av 
dagvatten i befintliga miljöer i samband med de drift- och underhållsprojekt som 
genomförs. Det ställer stora krav på god kunskap om vattenfrågor hos berörda 
förvaltningar och bolag, inte bara på strategisk nivå utan brett inom organisationen.  

En annan stor utmaning är att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning i ett 
förändrat klimat. Översvämningar och skyfall till följd av ändrade nederbördsmönster 
riskerar att öka ämnestransporterna till vattendragen och därmed förändra 
vattenkvaliteten. Förändrade nederbördsmönster ökar även risken för vattenburen smitta 
genom parasiter och virus (Livsmedelsverket, 2019).  

Detta sammantaget ställer höga krav på samverkan och en helhetssyn på vattenfrågorna i 
stadsutvecklingen för att inte riskera att vi gör åtgärder i ett område som samtidigt skapar 
problem någon annanstans. Det kräver också att vi har ett välfungerande samarbete med 
övriga aktörer i våra avrinningsområden som exempelvis Trafikverket och andra kommuner. 

Miljöproblemen i Göteborgs vattenförekomster beskrivs närmare i bilaga 2. 

2 Ovidkommande vatten i form av dagvatten, dräneringsvatten, inläckande grundvatten, ytvatten 
och dricksvatten 
3 Fysiska förändringar som kan leda till förändrade livsbetingelser för växt- och djurliv 
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Vad behöver Göteborgs Stad göra? 
I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns det två åtgärder som är utpekade till alla 
centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner och sex åtgärder som är 
riktade direkt till kommunerna. En överblick av åtgärderna presenteras i figur 5. 
Åtgärderna är av administrativ karaktär och bindande enligt vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram, som kommuner och myndigheter behöver följa enligt 5 kap. Miljöbalken 
(1998:808).  

Kommunernas åtgärder 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner 
1. Planering
2. Rapportering

1. Vattenplanering

2. Miljötillsyn

3. Dricksvattenskydd

4. Fysisk planering

5. VA-plan och dagvatten

6. Dioxiner från småskalig förbränning

Figur 5. Översikt över de två åtgärder som är utpekade till alla centrala myndigheter, 
länsstyrelser, regioner och kommuner samt de sex åtgärder som är utpekade specifikt till 
kommunerna 

Vattenmyndigheternas bindande åtgärder presenteras i textrutorna under respektive åtgärd 
nedan.  

Åtgärderna har Göteborgs Stad sedan specificerat till lokal nivå för att förtydliga vad 
respektive förvaltning och bolag behöver göra, vilket framgår av tabellerna under 
respektive åtgärd. Av tabellerna framgår vilken/vilka förvaltningar som har ansvar för att 
genomföra åtgärden samt vilka parter som medverkar i arbetet. 
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Åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter och 
kommuner 
De två åtgärder som riktar sig till alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 
kommuner är följande: 

1. Planering

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 
föråtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att 
avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Utveckla 
mellankommunal 
samverkan 
tillsammans med 
Länsstyrelsen 
avseende 
tillsyn*) 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Länsstyrelsen/berörda 
kommuner 

Åtgärden 
pågår 
kontinuerligt 
och följs 
upp årligen 

Utveckla 
mellankommunal 
samverkan 
tillsammans med 
Länsstyrelsen 
avseende fysisk 
planering*) 

Byggnadsnämnden Länsstyrelsen/berörda 
kommuner/ 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Åtgärden 
pågår 
kontinuerligt 
och följs 
upp årligen 

*) se även åtgärd under Vattenplanering nedan 

Flera av åtgärderna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram hänger ihop i kedjor. Som 
kommun ansvarar Göteborgs Stad för ett brett åtgärdsarbete som berör bland annat 
kommunal planering, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden och 
dricksvattenskydd. Men kommunens åtgärder ligger sist i kedjan och staden är därför 
beroende av att centrala myndigheter och länsstyrelsen genomför sina respektive åtgärder. 
Här krävs ytterligare samverkan för att hela åtgärdskedjan ska fungera. 
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Vi behöver även utöka samverkan med andra kommuner inom våra avrinningsområden 
avseende tillsynsplanering och fysisk planering. Exploatering och verksamheter 
uppströms i ett avrinningsområde kan påverka flöden, transport av näringsämnen och 
spridning av föroreningar nedströms. På samma sätt kan exploatering som sker nedströms 
påverka uppströms om till exempel bestämmande sektioner i ett vattendrag förändras eller 
kulverteringar sker. Göteborg ligger längst ner i de avrinningsområden som vi delar med 
andra kommuner vilket innebär att våra vattenförekomster påverkas av det som sker i till 
exempel Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv, Alingsås, Vårgårda och Borås.  

Ett av de områden som kräver välfungerande mellankommunal samverkan är samhällets 
avloppshantering. I Göteborg ligger det regionala avloppsreningsverket Ryaverket som 
tar emot avloppsvatten från sju, snart åtta, kommuner. Respektive kommun ansvarar för 
tillsyn av kommunala ledningsnät, pumpstationer och bräddavlopp, medan Länsstyrelsen 
ansvarar för tillsynen av avloppsreningsverket. För att minska risken för suboptimeringar 
och åtgärder som flyttar problem istället för att lösa dem behöver tillsynsplaneringen ske i 
samverkan. Exempelvis behöver tillsynsåtgärder för att minska bräddning4 genomföras 
på ett sätt så att det inte samtidigt ökar mängden tillskottsvatten till reningsverket. Detta 
beskrivs närmare i bilaga 2 ”Miljöproblem i Göteborgs vattenförekomster”. 

Ett annat område som kräver välfungerande mellankommunal samverkan är arbetet med 
vattenskydd. Göta älv är vattentäkt för 700 000 personer och har ett avrinningsområde 
som täcker ca 10% av Sveriges yta och sträcker sig ända in i Norge. För att stärka 
vattenskyddet måste kommunerna inom vattenskyddsområdet för Göta älv samarbeta 
ytterligare för att skydda vattentäkterna från föroreningar.  

Detta sammantaget innebär att miljötillsyn, fysisk planering och prövning och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen i större utsträckning än idag behöver genomföras ur ett 
avrinningsområdesperspektiv i samverkan med andra kommuner och Länsstyrelsen. På så 
sätt kan vi gemensamt styra mot att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs i rätt 
tid och hamnar på rätt plats.  

4 utsläpp av orenat spillvatten 
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2. Rapportering

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 
åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till 
Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte 
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller 
kommunens verksamhetsområde kan uppfyllas och följas. 

Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheterna i 
samverkan. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Rapportera 
genomförda 
åtgärder i 
Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kretslopp- och 
vattennämnden/ 
Byggnadsnämnden med flera 

Senast 28 
februari 
årligen 

Sedan 2013 rapporterar Göteborgs Stad årligen hur de bindande administrativa åtgärderna 
i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har genomförts i kommunen. Miljö- och 
klimatnämnden ansvarar för att samordna stadens svar och stadsledningskontoret 
säkerställer att svaret delges kommunstyrelsen för kännedom i enlighet med beslut om 
igångsättningstillstånd för åtgärdsplan 2019 (§451 0602/19).  

I samband med rapporteringen till Vattenmyndigheten kommer åtgärderna i denna 
åtgärdsplan att följas upp. 
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Åtgärder som riktar sig direkt till kommuner 
De sex åtgärder som riktar sig till kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
2021-2027 är följande: 

1. Vattenplanering

Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 
de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla 

a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den
regionala vattenförsörjningsplanen. Åtgärden bör också innehålla

b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens
avrinningsområden,

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I 
följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:  

a) översikts- och detaljplaner,

b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och

c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och 
ska sedan uppdateras kontinuerligt. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Ta fram Åtgärdsplan för Miljö- och Kretslopp- och Åtgärden 
god vattenstatus  klimatnämnden vattennämnden, pågår 2021-

byggnadsnämnden, park- 2022, följs 
och naturnämnden, därefter 
fastighetsnämnden, 
trafiknämnden, 
Gryaab/Grefab/GHAB/idr

upp årligen 

otts- och 
föreningsnämnden, 
lokalnämnden 
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Ta fram lokala 
åtgärdsprogram 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kretslopp- och 
vattennämnden, 
byggnadsnämnden, park- 
och naturnämnden, 
fastighetsnämnden, 
trafiknämnden, 
Gryaab/Grefab/GHAB/idr
otts- och 
föreningsnämnden, 
lokalnämnden  

Åtgärden 
pågår 2021-
2022, följs 
därefter 
upp årligen 

Ta fram områdesvisa 
planeringsunderlag för 
vatten till 
stadsutvecklingsprocess
en 

Kretslopp- och 
vattennämnden/
byggnadsnämnd
en 

Miljö- och 
klimatnämnden/park- och 
naturnämnden/ 
trafiknämnden/fastighetsn
ämnden 

Påbörjas 
2021 och 
följs upp 
årligen 

Utveckla och 
upprätthålla Vattenkarta 
i Gokart 

Byggnadsnämnd
en/ miljö- och 
klimatnämnden 

Kretslopp- och 
vattennämnden/park- 
naturnämnden/ 
fastighetsnämnden/ 
trafiknämnden 

och 
2021-2022 
följs 
därefter 
upp årligen 

Utveckla 
mellankommunal 
samverkan tillsammans 
med Länsstyrelsen  

Miljö- och 
klimatnämnden 

Länsstyrelsen/berörda 
kommuner/vattenråd/Göte
borgsregionens 
kommunalförbund 

Åtgärden 
pågår 
kontinuerli
gt och följs 
upp årligen 

Internutbilda personal 
på berörda förvaltningar 
i vattenfrågor 

Miljö- och 
klimatnämnden/ 
kretslopp- och 
vattennämnden/ 
park- och 
naturnämnden 

Byggnadsnämnden/ 
trafiknämnden/ 
fastighetsnämnden 

Åtgärden 
pågår 
kontinuerli
gt och följs 
upp årligen 

Samordna stadens arbete 
med vattenfrågor 
(översvämningsdirektivet 
och vattendirektivet) 

Direktörsforum 
för stadens 
fysiska form 

Miljö- och 
klimatnämnden/kretslopp- 
och vattennämnden, 
byggnadsnämnden/park- 
och naturnämnden, 
fastighetsnämnden/trafikn
ämnden/Gryaab 

Åtgärden 
pågår 
kontinuerli
gt och följs 
upp årligen 

För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt 
sätt behöver planering och genomförande av åtgärder genomföras ur ett 
avrinningsområdesperspektiv. Denna åtgärdsplan, med tillhörande lokala åtgärdsprogram, 
är Göteborgs Stads förvaltningsövergripande vattenplaneringsdokument. Stadens 
genomförande av de administrativa åtgärderna driver på och styr processen att effektivt 
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samordna stadens prövning, tillsyn, planering, miljöövervakning, samhällsutveckling och 
genomförande av fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. 

Vattenmyndighetens åtgärdsområdesindelningar ligger till grund för uppdelningen i de 
fem lokala åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för stadens vattenplanering. De 
lokala åtgärdsprogrammen innehåller de fysiska åtgärder som staden behöver genomföra i 
sin roll som markägare och verksamhetsutövare. Innehållet beskrivs närmare under 
stycket ”Lokala åtgärdsprogram”.  

En nyckelfaktor för framgång i vattenförvaltningsarbetet är kompetensutveckling, 
kommunikation och kunskapsspridning. En ökad kunskap och medvetenhet om 
vattenfrågor tillsammans med lättillgänglig information ökar förutsättningarna för ett 
smart och effektivt åtgärdsarbete. Stadens förvaltningar med ansvar för vattenfrågor 
behöver gemensamt internutbilda berörd personal. Staden behöver också utveckla ett 
kartstöd för vattenfrågor så att det är lätt att snabbt hitta information om stadens 
vattenmiljöer och nödvändiga åtgärder. Det är ett arbete som har påbörjats och 
information avses att göras lätt tillgänglig för alla berörda i staden genom en gemensam 
vattenkarta i stadens kartverktyg Gokart.  

Göteborgs Stad delar avrinningsområden med flera andra kommuner och samverkar med 
dem i de vattenråd som staden deltar i; Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. 
Ytterligare mellankommunala samarbeten inom vattenförvaltning behöver utvecklas för 
att driva arbetet framåt så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. 
Länsstyrelsen har en vägledande roll i detta arbete då de har en helhetsbild av 
miljösituationen i vattnet inom länet och samverkar med andra myndigheter och 
kommuner.  

Vattendirektivet utgör tillsammans med översvämningsdirektivet EU:s huvudsakliga 
vattenlagstiftning. I likhet med vattendirektivet sker arbetet med översvämningsdirektivet 
i sexårscykler. Göteborgs Stads arbete kopplat till dessa direktiv måste samordnas för att 
minimera konflikter mellan direktivens mål och samtidigt optimera synergier i arbetet. 
Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till ett förändrat klimat, däribland 
stigande havsnivåer, ökade flöden och högre frekvens av kraftiga skyfall. Många av de 
områden som berörs när vi klimatanpassar staden är samma områden där åtgärder krävs 
för att nå god vattenstatus i våra vattenförekomster. När vi klimatanpassar staden behöver 
vi därför sträva efter att tillämpa naturbaserade metoder som samtidigt ger 
ekosystemtjänster. Rätt utförda kan naturbaserade metoder både förbättra 
motståndskraften mot översvämningar och samtidigt förbättra vattenkvalitet, 
grundvattenbildning och biologisk mångfald. En annan aspekt som vi behöver ta hänsyn 
till är risken för spridning av föroreningar där vi i Göteborg har många förorenade 
områden som riskerar att översvämmas. 

Det innebär att i samband med planering och investeringsbeslut kopplat till 
högvattenskydd och skyfallssäkring behöver hänsyn tas till bland annat 
miljökvalitetsnormerna för vatten och förorenade områden. På samma sätt som 
vattenförvaltningsarbetet behöver klimatanpassningsarbetet ske ur ett 
avrinningsområdesperspektiv vilket även kräver mellankommunal samverkan.  
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2. Miljötillsyn

Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av 

a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.

b) förorenade områden enligt MB 10 kap.

c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.

Detta innebär att kommunerna ska: 

• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som
bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.

• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det
finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund
av påverkan från den aktuella verksamheten.

• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på
utredningar och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som 
påverkar vattenkvaliteten genomförs de åtgärder som behövs för att följa 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Integrera miljökvalitetsnormer 
för vatten i behovsutredningen 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Integrera 
avrinningsområdesperspektivet 
i tillsynsplaneringen samt göra 
tillsynen mer behovsstyrd med 
utgångspunkt i de lokala 
åtgärdsprogrammen  

Miljö- och 
klimatnämnden 

Länsstyrelsen, 
berörda 
kommuner inom 
avrinnings-
områden 

Kontinuerligt. 
följs upp 
årligen 

Utveckla tillsynen genom att 
ställa ytterligare krav på 
verksamhetsutövares 
egenkontroll så att 
miljökvalitetsnormerna kan 
följas 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Länsstyrelsen Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Vid behov ta initiativ till 
omprövningar av tillstånd och 
villkor  

Miljö- och 
klimatnämnden/ 
kretslopp- och 
vattennämnden  

Länsstyrelsen Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 
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Stadens vattenförekomster påverkas av verksamheter som avloppsreningsverk med 
tillhörande ledningsnät, enskilda avlopp, jordbruk och djurhållande verksamheter, 
industrier, hamnverksamhet, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, 
vägar och dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och 
särskilda förorenade ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att 
miljökvalitetsnormerna riskerar att inte följas.  

Prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön har stor betydelse för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Stadens tillsynsplanering behöver 
utgå från ett avrinningsområdesperspektiv så att de verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas prioriteras när 
tillsynen planeras. Länsstyrelsen har en vägledande roll i detta arbete. De lokala 
åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för vår kommunala vattenplanering är tänkta 
att användas som ett stöd i behovsutredning och tillsynsplanering. Se även åtgärd 1 
Planering om mellankommunal samverkan avseende tillsyn. 
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3. Dricksvattenskydd

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt  

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter 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 införandet av
(miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där
behov finns attrevidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande
föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås.

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.

d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd
för vattenuttag.

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Översyn av Delsjöarnas 
vattenskyddsområde 

Kretslopp- och 
vattennämnden 

Park- och 
naturnämnden 

Senast 2024 

Bedriva systematisk och 
regelbunden tillsyn av  
Göta älvs 
vattenskyddsområde 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Samordna arbetet med 
dricksvattendirektivet 
och vattendirektivet 

Kretslopp- och 
vattennämnden/miljö- 
och klimatnämnden 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Driva frågan om att 
skydda potentiella 
framtida vattentäkter 
som pekas ut i den 
regionala 
vattenförsörjningsplanen 

Kretslopp- och 
vattennämnden 

Berörda 
kommuner 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årlige 

Göteborgs Stad arbetar redan aktivt med råvattenskydd, inrättande av 
vattenskyddsområden och andra åtgärder för att skydda vårt dricksvatten. Men för att 
långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver alla kommuner, enligt 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram, utveckla sitt arbete med dricksvattenskydd inom 
flera av sina ansvarsområden och då även tillsammans med andra kommuner. Göteborg 
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har två ordinarie vattentäkter, Göta älv och Delsjöarna, samt en reservvattentäkt, 
Rådasjön. Samtliga har vattenskyddsområde, men för Göta älv och Rådasjön pågår 
processer med utökade vattenskyddsområden. Delsjöarnas vattenskyddsområde är från 
2007 och i VISS finns en utpekad åtgärd att revidera detta. 

Kallebäcks källa och Lärjeån är stadens nödvattentäkter, varav endast den förstnämnda 
har vattenskyddsområde. 

Samtliga vattentäkter har vattendomar för vattenuttag. 

Miljöförvaltningen har tillsyn på Göta älvs vattenskyddsområde och Länsstyrelsen har 
tillsyn på Delsjöarna och Kallebäcks källa. Tillsynen omfattar kontroll av att föreskrifter, 
tillstånd och dispenser inom vattenskyddsområden följs. Riktlinjer och vägledning från 
centrala myndigheter om tillsyn inom vattenskyddsområde saknas vilket försvårar 
tillsynsarbetet.  

Klimatförändringar kan ha stor påverkan på vår dricksvattenförsörjning. För att trygga 
framtidens dricksvattenförsörjning finns ett behov av att även skydda vattentäkter som i 
framtiden kan komma att användas till dricksvattenproduktion. I den regionala 
vattenförsörjningsplanen har områden för potentiella framtida vattentäkter pekats ut. 
Staden behöver vara med och driva frågan om att skydda dessa områden.  
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4. Fysisk planering

Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och 
detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) 
(PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten kan följas. 

Kommunerna ska särskilt: 

a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed
ligga till grund för planer och beslut,

b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och
restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas,

c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS), som planeringsunderlag. 

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även 
samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig 
samverkanmed Boverket är också viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Ta fram riktlinje för 
MKN Vatten i 
planeringen 

Byggnadsnämnden Kretslopp- och 
vattennämnden, miljö- 
och klimatnämnden, 
park- och 
naturnämnden, 
trafiknämnden, 
fastighetsnämnden 

2021, följs 
upp årligen 

Ta fram rutin för MKN 
Vatten i prövning och 
tillsyn enligt PBL 

Byggnadsnämnden Miljö- och 
klimatnämnden 

2022, följs 
upp årligen 

Säkerställa att regionala 
vattenförsörjningsplanen 
inarbetas i 
översiktsplanen 

Byggnadsnämnden Kretslopp- och 
vattennämnden, 
och klimatnämnd

miljö- 
en 

I samband 
med ÖP:s 
framtagande 

Ta fram rutin för att 
följa upp att planer följs 
och att åtgärder för att 
följa MKN Vatten 
genomförs  

Byggnadsnämnden/ 
kretslopp- och 
vattennämnden  

Miljö- och 
klimatnämnden 

2022, följs 
upp årligen 
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En viktig del i översiktsplaneringen är att redovisa vatten som resurs och tydliggöra att 
miljökvalitetsnormerna är bindande genom föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna ska 
utgöra en grund för all planering som sker i kommunen. 

Boverket ska vägleda i dessa frågor på nationell nivå och Länsstyrelsen ska vägleda 
kommunen när översikts- och detaljplaner tas fram. I detaljplaner behöver kommunerna 
visa att en betydande påverkan på vattenförekomsterna inte riskeras vid genomförandet, 
och att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. En detaljplan som kan antas innebära 
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet i miljöbalken inte följs kan överprövas av 
länsstyrelsen. Här är Länsstyrelsens vägledande och rådgivande roll viktig för stadens 
arbete. 

Genom att använda underlaget från den regionala vattenförsörjningsplanen i 
översiktsplaneringen synliggörs viktiga dricksvattenförekomster och skyddet av dessa 
kan då tas hänsyn till vid planeringen. 

Staden arbetar med att ta fram en riktlinje för miljökvalitetsnormerna för vatten i 
planeringen. I anslutning till det har staden arbetat med att ta fram ett markanspråk för 
dagvatten i planeringen och även en skrift ”Blågröna stråk” (Stadsbyggnadskontoret, 
2021) där bland annat kantzonsfrågan ingår. 

Dagvatten- och skyfallsutredningar med förslag på åtgärder för att följa 
miljökvalitetsnormerna görs i samband med varje ny detaljplan. 
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5. VA-plan inklusive dagvatten

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat 
innehålla: 

a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av
vatten- och avloppshanteringen i kommunen

b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna

Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Se över och utveckla 
planerande dokument 
för vatten, spillvatten 
och dagvatten i 
Göteborgs Stad så att 
MKN Vatten kan följas 

Kretslopp- och 
vattennämnden 

Miljö- och 
klimatnämnden/ 
byggnadsnämnden/ 
Gryaab/ berörda 
kommuner 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Utveckla 
mellankommunal 
samverkan om 
optimerad 
tillskottsvattenhantering 

Gryaab/kretslopp- 
och 
vattennämnden 

Miljö- och 
klimatnämnden/ 
Länsstyrelsen/berörda 
kommuner 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Ta fram typlösningar 
för dagvattenåtgärder 
inklusive naturbaserade 
på allmän plats till 
Teknisk handbok 

Kretslopp- och 
vattennämnden/ 
trafiknämnden 

Park- och 
naturnämnden/ 
fastighetsnämnden/ 
miljö- och 
klimatnämnden  

Pågår, följs 
upp årligen 

Ta fram riktlinjer och 
handbok för 
dagvattenhantering på 
kommunala fastigheter 

Kretslopp- och 
nämnden/miljö- 
och 
klimatnämnden 

Fastighetsnämnden/ 
park- och 
naturnämnden/ 
trafiknämnden 

2022 

Utveckla stadens 
dagvattensamarbete 
med Trafikverket  

Trafiknämnden/ 
kretslopp- och 
vattennämnden 

Trafikverket/ /miljö- 
och klimatnämnden 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 
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Genomföra 
informationsinsatser till 
fastighetsägare om 
lokal 
dagvattenhantering 

Kretslopp- och 
vattennämnden 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kontinuerligt, 
följs upp 
årligen 

Utreda möjlighet till en 
differentierad va-taxa 
som styr mot ökat 
lokalt omhändertagande 
av dagvatten 

Kretslopp- och 
vattennämnden 

2022 

Ta fram en 
handlingsplan för att 
förbättra 
dagvattenreningen i 
befintliga trafikmiljöer 

Trafiknämnden/ 
kretslopp- och 
vattennämnden 

Trafikverket/ miljö- 
och klimatnämnden 

2022, följs 
upp årligen 

Sammanhållande planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är viktiga underlag i 
samordningen av hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Göteborg har ett 
flertal olika planerande dokument för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: Åtgärdsplan 
Vatten, Åtgärdsplan Avlopp, VA-utbyggnadsplan och regional vattenförsörjningsplan 
(GR).  

VA-planering är en ständig process med pågående drift, underhåll, utveckling och 
åtgärder. Det innebär att de VA-planerande dokumenten behöver ses över och utvecklas 
löpande för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på bästa sätt. 
Göteborgs Stads investeringar och inriktningsbeslut avseende ledningsnät påverkar 
Gryaabs framtida förutsättningar och planering och även övriga kommuner som är 
anslutna till reningsverket. Planeringen behöver därför ske i samverkan baserat på en 
helhetssyn på den regionala spillvattenhanteringen. Göteborgs Stad som huvudägare i 
Gryaab har stora möjligheter att styra beslutsprocesser mot rätt investeringar utifrån 
miljökvalitetsnormer och samhällsnytta. Detta går att läsa mer om i bilaga 2. 

Hanteringen av dagvatten är en komplex utmaning som blir alltmer aktuell i ett förändrat 
klimat. Inom våra avrinningsområden finns statliga, kommunala och privata aktörer som 
påverkar dagvattnets flöde och innehåll av föroreningar. Lagstiftningen är otydlig och det 
finns ett behov av att förtydliga olika aktörers ansvar för dagvattenhantering. 
Naturvårdsverket har haft ett uppdrag att ta fram etappmålsförslag som lämnades över till 
regeringen 2019, men beslut har inte fattats i frågan ännu. Förslagen handlar bland annat 
om att se över lagstiftningen som reglerar dagvatten samt att ta fram en 
myndighetsgemensam vägledning för dagvatten.   

Genom Göteborg löper ett antal stora statliga trafikleder och järnvägssträckor vars 
avvattning i hög grad påverkar våra vattenmiljöer. Stadens samarbete med Trafikverket 
gällande dagvattenfrågor behöver utvecklas för att styra mot rätt åtgärd på rätt plats. 
Renings- och fördröjningsåtgärder behöver ingå som en självklar del i alla drift- 
underhålls- och förnyelseprojekt i Göteborgs trafikmiljöer. Inom staden finns en 
samverkansöverenskommelse kring hur ansvar och kostnader ska fördelas för 
dagvattenanläggningar som behandlar dagvatten från vägar och annan allmän platsmark. 
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Denna överenskommelse har hittills endast tillämpats på nya anläggningar i samband 
med nya planer. För att komma till rätta med belastningen från bland annat vägar inom 
planlagda befintliga områden behöver man genom samverkan i staden ta fram en 
handlingsplan för att förbättra dagvattenreningen även för befintliga trafikmiljöer. Arbetet 
behöver ske i samverkan med Trafikverket. Trafikkontoret har enligt sitt reglemente 
ansvar för kommunens kontakter med Trafikverket. Trafikkontoret behöver tillsammans 
med kretslopp- och vatten ansvara för att utveckla dagvattensamarbetet mellan parterna 
och ta fram en handlingsplan för att förbättra dagvattenreningen i befintliga trafikmiljöer.  

Även om ansvarsfrågan gällande dagvatten är oklar så har Göteborgs Stad rådighet över 
frågan på sin egen mark. Det innebär att staden har förutsättningar att agera föregångare 
genom att implementera en hållbar ekosystembaserad dagvattenhantering på allmän plats 
och på kommunens fastigheter i samband med de projekt och drift- och 
underhållsåtgärder som genomförs i staden. Att återskapa markens vattenhållande 
förmåga och hantera vattnet i ytliga blågröna strukturer har även en positiv påverkan på 
samhällets resiliens5 i ett förändrat klimat. 

Vi kan också påverka att frivilliga dagvattenåtgärder genomförs på privat mark genom 
ökad kunskap och vägledning. Att fastighetsägare i områden med kombinerade 
avloppssystem tar hand om dagvattnet lokalt genom exempelvis infiltration och 
bevattning kan medföra stora positiva effekter i våra vattenmiljöer genom minskad 
bräddning och reducerade flöden till Ryaverket. 

En annan möjlighet för att styra mot lokalt omhändertagande på privat kvartersmark är att 
skapa incitament i VA-taxan genom avgiftslättnader för bortkoppling av dagvatten från 
ledningsnätet. 

5 motståndskraft 
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6. Dioxiner från småskalig förbränning

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika 
föreningar från småskalig förbränning.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 
länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Det här behöver Göteborgs Stad göra: 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Tid 
Informera i samband med 
energi- och klimatrådgivning 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Kontinuerligt 

Informera på stadens hemsida Miljö- och 
klimatnämnden 

Kontinuerligt 

Vedeldning i bostäder, lokaler, jordbruks- och skogsbruksfastigheter står för omkring 15 
procent av utsläppen av dioxiner till luft i Sverige. Även okontrollerad eldning av 
trädgårdsavfall medför utsläpp av dioxiner och bör begränsas i den mån lämpliga 
alternativ finns. Kommunen informerar på stadens hemsida samt i samband energi- och 
klimatrådgivning. 
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Utveckling av miljöövervakningen 
Syftet med miljöövervakning generellt är att beskriva tillståndet och förändringar i miljön 
över tid på olika lokaler samt bedöma vad som påverkar detta tillstånd. Det kan också 
vara att upptäcka nya miljöproblem. Miljöövervakningen lägger även grunden för 
åtgärdsarbetet och kan användas för att bedöma effekten av utförda åtgärder i våra 
vattenmiljöer. Ett bra kunskapsunderlag ger förutsättningar för ett kostnadseffektivt 
åtgärdsarbete med rätt åtgärd på rätt plats i respektive åtgärdsområde.  

Idag används miljöövervakningen i Göteborg för att följa upp stadens miljömål, för att 
bidra med kunskapsunderlag i stadsplaneringsprocessen, samt i prövning och 
tillsyn. Stadens miljöövervakning av vattenmiljön behöver utvecklas så att den i större 
utsträckning även bidrar med kunskapsunderlag till stadens vattenförvaltningsarbete. 

Under 2019 genomfördes en översyn av stadens befintliga miljöövervakning 
(Miljöförvaltningen, 2019) Under 2021 har miljöförvaltningen fått i uppdrag av miljö- 
och klimatnämnden att ta fram en ny staden-övergripande miljöövervakningsplan utifrån 
översynens scenario 2. Det innebär en miljöövervakning med ökad frekvens och 
effektivitet jämfört med nuvarande övervakning (se tabell 1 och 2 i bilaga 3), men inte så 
många nya kvalitetsfaktorer som undersöks i övervakningsplanen. 

En kartläggning av den pågående vattenrelaterade miljöövervakningen har genomförts av 
miljöförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kretslopp och vatten, park- 
och naturförvaltningen och Gryaab inom denna fokusgrupp. Miljöförvaltningen har en 
miljöövervakningsplan med olika ekologiska undersökningar och 
miljögiftsundersökningar samt ett tillfälligt LONA6-projekt som inventerat, analyserat 
och kartlagt utbredningen av marina biotoper (se tabell 1 och 2 i bilaga 3) 
(Miljöförvaltningen, 2021). Kretslopp- och vatten har ett recipientkontrollprogram med 
provtagning av bland annat kväve, fosfor och olika miljögifter i olika vattendrag varje år. 
Park- och naturförvaltningen gör olika vattenrelaterade undersökningar, bland annat 
våtmarksinventeringar (LONA-projekt), biotopkarteringar och elfiskeprogram i 
samarbete med föreningen Sportfiskarna. Stadsbyggnadskontoret har ett mätprogram av 
grundvattendata och Gryaab har mätprogram av näringsämnen och miljögifter i 
Ryaverkets utsläppspunkt. Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen har också 
nyligen haft ett gemensamt LONA-projekt om mätning av mängden plastskräp längs 
badstränder vid kusten och i och vid kanalen samt undersökning av 
nedskräpningsbeteende i staden under sommarmånaderna för att kunna uppskatta stadens 
egen nedskräpningspåverkan till vattenmiljöer (tabell 2 i bilaga 3) (Miljöförvaltningen, 
2021).  

Mer fördjupade analyser och kartläggning av all denna vattenmiljöövervakning behövs 
och kommer att göras under 2021, både som kunskapsunderlag för bra åtgärdsförslag och 
för utveckling av övervakningen (i den nya staden-övergripande 
miljöövervakningsplanen) och dess upplägg över tid. Det rumsliga upplägget av 
undersökningarna ska specificeras per kvalitetsfaktor och för varje gruppering av 
vattenförekomster utifrån olika kriterier (till exempel morfologi, påverkan, miljöproblem) 
så att man kan göra tillräckligt bra statistiska analyser.  

6 LONA – lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket 
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En ram för stadens framtida vattenmiljöövervakning har tagits fram för att täcka in 
kvalitetsfaktorer och miljöproblem i vattenförvaltningsförordningen och 
vattenmyndigheternas riktlinjer. Tabell 3 i bilaga 3 visar vilka kvalitetsfaktorer som 
vattenförvaltningsarbetet omfattar gällande limniska miljöer (sjöar och vattendrag). 
Tabell 4 i bilaga 3 visar motsvarande gällande marina kustvattenmiljöer. Utveckling av 
grundvattenövervakning ska läggas till i stadens nya miljöövervakningsplan och 
eventuellt också miljöövervakning av fisk i sötvatten och kustvatten, stormusslor i 
sötvatten samt främmande invasiva arter. 

För att bidra till en förbättrad miljöövervakning i kustvatten och havsområden i staden 
behöver vi också ta hänsyn till havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen. 
Havsmiljöförordningens deskriptorer (se tabell 5 i bilaga 3) är centrala för dess 
miljöövervakningsplan. Detta påverkar också arbetet inom projektet om en ny staden-
övergripande miljöövervakningsplan. 

Förutom Göteborgs Stads egen miljöövervakning så finns annan miljöövervakning, 
undersökningar eller recipientkontrollprogram som bedrivs i Göteborgs olika vatten. I 
stadens utveckling av en bättre miljöövervakning behöver vi samverka bättre med andra 
myndigheter (Länsstyrelsen, vattenmyndigheterna, SGU, Havs- och vattenmyndigheten) 
och vattenvårdsförbunden, det vill säga både oftare och mer effektivt. Framför allt gäller 
detta Länsstyrelsens nationella och regionala miljöövervakningsprogram samt Göta älvs 
vattenvårdsförbunds och Bohuskustens vattenvårdsförbunds olika samordnade 
recipientkontrollprogram. Göteborgs Stad deltar i vattenvårdsförbundens arbete och 
finansierar delvis arbetet både direkt och genom bolag som staden äger. Dessa program 
finns också beskrivna i VISS (databasen Vatteninformationssystem Sverige) och behöver 
synkas bättre med stadens utveckling av den egna vattenmiljöövervakningen. En översikt 
av miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet finns i 
figur 6. Vi behöver även fortsätta rapportera data från undersökningar till datavärd så 
mycket som möjligt samt utveckla datahanteringen så att miljödata kan utbytas och 
tillgängliggöras på ett bättre sätt och därmed bidra till ännu större miljönytta. 
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Figur 6. Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet. (Bild 
från Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027) 

Det sker en snabb teknikutveckling inom bland annat sensorteknik vilket öppnar nya 
möjligheter att modernisera övervakning i våra vattenmiljöer. Erfarenheter från de projekt 
staden deltar i kommer att användas i stadens utveckling av miljöövervakningen, bland 
annat för att övervaka bräddningar och dagvattenutsläpp. 
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Lokala åtgärdsprogram 
De lokala åtgärdsprogrammen kommer att beskriva miljötillstånd, påverkanskällor, vilka 
konkreta åtgärder som behöver genomföras samt innehålla kostnadsbedömningar och 
förslag på finansiering och peka ut ansvar för genomförandet av åtgärder. Till skillnad 
från de administrativa åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram så handlar 
åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen om fysiska åtgärder som behöver genomföras i 
våra vattenmiljöer med fokus på staden som verksamhetsutövare och markägare. De 
kommer också att med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen hantera 
vattenanvändning i ett förändrat klimat.   

Göteborgs Stad kommer att ha fem lokala åtgärdsprogram som täcker in samtliga av 
kommunens avrinningsområden baserat på Vattenmyndighetens 
åtgärdsområdesindelning (figur 7). Dessa är Mölndalsåns avrinningsområde, Säveåns 
avrinningsområde, Göta älvs huvudfåra, Göteborgs kustnära områden och Göteborgs 
kustvatten. Åtgärdsområdena innefattar ett flertal kommuner men Göteborgs Stads lokala 
åtgärdsprogram kommer endast att innehålla åtgärder inom kommunens gränser. 

Vid framtagandet av de lokala åtgärdsprogrammen under 2021 och framåt kommer 
förutom en kostnadsberäkning av åtgärdsförslagen för att nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten också en samhällsekonomisk kostnads/nytto-analys att göras. Det innebär bland 
annat en bedömning av nyttan och värdet av att olika vattenförekomster når god 
vattenstatus.  

Figur 7. Kartbild över åtgärdsområden (bearbetad information från VISS.se) 

Åtgärderna inom respektive avrinningsområde kommer att specificeras i de lokala 
åtgärdsprogrammen och består bland annat av: 
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Övergödning: 

• Minska påverkan från dagvatten – öka markens vattenhållande förmåga,
naturbaserad dagvattenhantering för upptag av näringsämnen

• Minska påverkan från kommunens jord- och skogsbruksmark – våtmarker,
tvåstegsdiken, miljöanpassad dikesrensning, skyddszoner i jordbruksmark,
strukturkalkning, fånggröda, vårplöjning

• Minska påverkan från spillvattensystemet (bräddning, tillskottsvatten, utsläpp
från Ryaverket) – modernisera ledningsnätet, göra det mer robust och mindre
påverkat av tillskottsvatten, fasa ut de kombinerade ledningsnäten, digital
övervakning av bräddavlopp och nödutlopp

• Mottagningsanordningar för toalettavfall i småbåtshamnar

Fysisk påverkan: 

• Bygga bort eller riva vandringshinder för fisk
• Öppna upp kulverterade sträckor och återskapa vattenmiljöer
• Återskapa ekologiskt funktionella kantzoner längs vattendrag
• Genomföra älvkantskydd och restaurering av kanalmurar med ekologiska

funktioner
• Tillämpa naturbaserade metoder för klimatanpassningsåtgärder
• Genomföra biotopvårdande åtgärder
• Ompröva/lägga ner markavvattningsföretag som inte behövs längre
• Minska hårdgöringsgrad och återställa markens vattenhållande förmåga
• Genomföra fördröjande åtgärder för att återskapa mer naturliga flöden
• Skydda ålgräsängar, ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten och

blåmusselbankar genom biotopskydd och naturreservat.

Miljögifter: 

• Rena förorenat dagvatten
• Ökad gatusopning för minskad spridning av miljögifter, mikroskräp och

mikroplast
• Uppströmsarbete
• Odling utan bekämpningsmedel på kommunal mark
• Efterbehandling av miljögifter
• Minska spridning av miljögifter och mikroplaster från småbåtshamnar
• Fler ramper i småbåtshamnar för förvaring av båtar på land
• Utredningar/miljöövervakning för att utreda vilka källor som bidrar mest
• Lakvattenhantering vid deponier

Åtgärdsförslagen kommer att tas fram och prioriteras i en förvaltningsöverskridande 
samverkan och i dialog med länsstyrelsen. Prioriteringen kommer att utgå bland annat 
från statusklassning, recipienternas känslighet, kostnadseffektivitet, rådighet och 
miljökvalitetsnormerna. 
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Genomförande och uppföljning av 
åtgärder 
Stadens berörda förvaltningar och bolag har utpekade administrativa åtgärder i denna 
åtgärdsplan och kommer att vara med och ta fram och prioritera fysiska åtgärdsförslag till 
de lokala åtgärdsprogrammen. Åtgärderna behöver integreras i respektive 
förvaltnings/bolags verksamhetsplanering och miljöledningssystem. Det innebär att varje 
förvaltning och bolag lyfter in de åtgärder som de ansvarar för i sin verksamhet och äskar 
de medel som krävs i stadens budgetarbete. Direktörsforum för stadens fysiska form 
ansvarar för att planering och finansiering samordnas med de andra 
förvaltningsövergripande vattengrupperna i staden (figur 8). 

Organisation och uppföljning 
Åtgärdsplanearbetet har bedrivits i projektform i ett stadenövergripande samarbete. Efter 
projektets slut övergår arbetsgruppen i en vattenförvaltningsgrupp med fortsatt ansvar för 
att följa upp, uppdatera och prioritera åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen årligen. 
Varje förvaltning och bolag ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare för 
deltagande i gruppen. Vattenförvaltningsgruppen leds av miljöförvaltningen som också 
ansvarar för att uppdatera uppgifter kopplat till de lokala åtgärdsprogrammen i den 
(planerade) stadengemensamma vattenkartan i Gokart. Vattenförvaltningsgruppen 
föreslås ha fyra ordinarie möten varje år. Åtgärderna följs upp årligen i samband med 
kommunens rapportering till vattenmyndigheterna. En utvärdering av arbetet med 
åtgärdsplanen, miljöövervakningen och de lokala åtgärdsprogrammen görs efter tre år. 
Finns behov av revideringar i åtgärdsplanen lyfts ärendet till kommunfullmäktige. 

Vattenförvaltningsgruppen behöver ha ett nära samarbete med de 
förvaltningsöverskridande grupper i staden som arbetar med dagvatten, skyfall och 
klimatanpassning (figur 8). I samband med årlig uppdatering av de lokala 
åtgärdsprogrammen föreslås att vattenförvaltningsgruppen ansvarar för att kalla samman 
och stämma av genomförda, planerade och pågående projekt med dessa grupper. Denna 
process blir en viktig del i att stärka samverkan i staden och ger samtidigt möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och smart, kostnadseffektiv finansiering av vattenvårdande åtgärder. 

Inom stadens förvaltningar och bolag finns även flera interna grupper som arbetar med 
frågor som har koppling till vattenförvaltning. Vattenförvaltningsgruppens ledamöter 
ansvarar för ett välfungerande informationsflöde mellan sina respektive organisationer 
och gruppen, samt att för arbetet relevant information hamnar i stadens gemensamma 
vattenkarta.  

Vattenförvaltningsgruppen behöver även utveckla ett konkret samarbete med övriga 
komuner i våra avrinninigsomrdåen. Samverkan som sker i vattenråden är en bra grund 
för en vidareutveckling av det mellankommunala åtgärdsarbetet. Göteborgsregionenes 
kommunalförbund och Länsstyrelsen kommer att ha en central roll i detta.  
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Huvudmannagruppen för högvattenskydd 

SLK/SBK/TK/KoV/FK/PoN/GHAB/Higab/Älvstranden 

Dagvattensamordningsgruppen 

KoV/TK/FK/PoN 

Skyfallssamordningsgruppen 

KoV/SBK/TK/FK/PoN/LF/MF 

Vattenförvaltningsgruppen 

MF/KoV/SBK/Gryaab/TK/PoN/FK 

Figur 8. Övriga förvaltningsövergripande vattengrupper i staden som 
vattenförvaltningsgruppen behöver samverka med 

Styrningen av Göteborgs stadenövergripande vattengruppers arbete behöver samordnas 
av Direktörsforum för stadens fysiska form för att optimera synergier och 
kostnadseffektiv finansiering av åtgärder kopplat till vattendirektivet och 
översvämningsdirektivet. Intressekonflikter kan då undvikas eller upptäckas tidigt vilket 
även ger förutsättningar för beslut som blir väl förankrade i staden.  

Många av de åtgärder som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet har en 
flödesdämpande effekt som kan minska översvämningsrisken. För naturbaserade åtgärder 
som återställer markens vattenhållande förmåga och minskar näringsläckage finns statliga 
medel att söka. Samma sak gäller arbete med att återställa ekologiskt funktionella 
kantzoner längs våra vattendrag och att öppna upp kulverterade sträckor och restaurera 
vattendrag. Det innebär att om klimatanpassning av våra kanalmurar och älvkanter 
genomförs med ekologiska funktioner och skyfallsarbetet genomförs med naturbaserade 
lösningar så finns möjlighet till statlig medfinansiering. Naturbaserade lösningar ger även 
mervärden kopplat till rekreation, luftkvalitet och biologisk mångfald. En gemensam 
styrning och planering av dessa åtgärder bidrar till en hållbar stadsutveckling med fler 
blågröna lösningar.  

Styrningen av vattenförvaltningsgruppens arbete föreslås även fortsättningsvis hanteras 
av en styrgrupp bestående av chefer från deltagande förvaltningar/bolag som även fattar 
beslut om uppdatering av de lokala åtgärdsprogrammen. 

Finansiering 
De administrativa åtgärderna som staden behöver genomföra för att följa 
vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram bör till stor del kunna genomföras 
inom respektive förvaltnings och bolags ordinarie arbete. Det handlar framförallt om att 
förändra arbetssätt och ta fram nya rutiner samt att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
för vatten finns med som en naturlig del i planering, tillsyn, drift, underhåll och 
investeringar som görs i staden. De förvaltningar som har ansvar för många åtgärder i 
åtgärdsplanen kommer troligen att behöva en utökad ram.   
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Konkreta fysiska åtgärder som behöver genomföras är knutna till stadens ansvar att arbeta 
med miljökvalitetsnormerna för vatten som verksamhetsutövare, markägare och 
förvaltare. De åtgärder som kretslopp och vatten och Gryaab ansvarar för i egenskap av 
VA-huvudman finansieras via VA-taxan, som enligt lagen om allmänna vattentjänster ska 
täcka kostnader för nödvändiga åtgärder. Övriga åtgärder kräver finansiering i form av 
skattemedel, taxa eller statliga bidrag. Beslutad finansiering är en förutsättning för att 
åtgärderna ska kunna genomföras. 

De konkreta åtgärder som staden behöver genomföra specificeras, kostnadsbedöms och 
prioriteras i de lokala åtgärdsprogrammen. De lokala åtgärdsprogrammen och 
miljöövervakningen kommer att ses över och uppdateras årligen. Arbetet behöver 
synkroniseras med budgetarbetet i staden där respektive förvaltning och bolag ansvarar 
för att stadens gemensamt prioriterade åtgärder kommer med i behovsutredningar och 
planering. Finansiering av genomförande av åtgärder kräver långsiktig planering samt 
gemensamma verksamhetsnomineringar enligt gällande budgetmodell för att få 
genomslag. Riktade investeringsmedel i kommunfullmäktiges budget kommer att krävas. 

Det pågår arbete med finansieringsmodeller för att säkra Göteborg från översvämningar 
och skyfall. Vattenförvaltningsarbetet behöver ingå i den processen så att beslut om 
investeringar som rör våra vattenmiljöer fattas samlat.  

För vattenvårdande åtgärder finns ett flertal statliga bidrag att söka. I de lokala 
åtgärdsprogrammen kommer det att specificeras vilka åtgärder som det går att få statliga 
bidrag för enligt exempel nedan: 

• Landsbygdsprogrammets miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
(Jordbruksverket)

• Landsbygdsprogrammets miljöinvestering – anlägga tvåstegsdiken
(Jordbruksverket)

• LOVA – lokala vattenvårdsprojekt (Länsstyrelsen/Havs- och vattenmyndigheten)
• LONA- lokala naturvårdssatsningen (Länsstyrelsen/Naturvårdsverket)
• NOKÅS natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Skogsstyrelsen)
• Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar

via dagvatten (Naturvårdsverket)
• Fiskevårdsbidrag för att åtgärda vandringshinder (Länsstyrelsen)

Många av dessa bidrag kräver medfinansiering av olika grad. Det krävs även kommunala 
resurser i form av ansökning, uppföljning med mera.  
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Bilaga 1: Nulägesanalys 
vattenförekomster Göteborg 
Göteborg har 41 ytvattenförekomster och 5 grundvattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer7. Ytvattenförekomsterna består av 5 sjöar, 22 vattendrag och 14 
kustvatten. De vatten som inte klassats som vattenförekomster kallas för övrigt vatten 
men omfattas ändå av Sveriges vattenförvaltning. 

Under 2019 genomförde vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt nya 
statusklassificeringar inför den kommande förvaltningscykeln 2021-2027. För ytvatten 
finns två typer av status; ekologisk och kemisk status. För grundvatten finns dels en 
kemisk status, dels en kvantitativ status.  

Ekologisk status i Göteborgs ytvatten 
Klassificeringen av ekologisk status i ytvatten görs genom bedömning av tre grupper av 
så kallade kvalitetsfaktorer: biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska. Varje 
grupp bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status 
(figur 9). De biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst, om växt- och djurlivet i ett 
vatten är bra är utgångspunkten att övriga kvalitetsfaktorer också är bra. 

Figur 9. Ytvattnets ekologiska status klassas enligt en femgradig skala, medan kemisk 
status har två klasser (vattenmyndigheterna.se) 

Av Göteborgs 41 ytvattenförekomster uppnår endast sju stycken god ekologisk status - tre 
vattendrag (Hultabäcken, Hålldammsbäcken och bäck mellan Delsjöarna (+Lilla 
Delsjön), två sjöar (Stora Delsjön och Sisjön) samt två kustvatten (Halsviken och Onsala 
kustvatten). Två vattenförekomster har otillfredsställande ekologisk status (Stora Ån och 
Gullbergsån) och övriga 32 har måttlig ekologisk status (figur 10).  

7 En miljökvalitetsnorm beskriver den kvalitet som en vattenförekomst ska uppnå vid en viss 
tidpunkt 
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Figur 10. Ekologisk status i Göteborgs ytvattenförekomster enligt 
statusklassning 2019 (bearbetad information från VISS.se) 
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Kemisk status i Göteborgs ytvatten 
Den kemiska statusen kan antingen sättas till god eller uppnår ej god (figur 9). I EU:s 
vattendirektiv finns fastställda gränsvärden för totalt 45 ämnen. Kvicksilver och PBDE 
(polybromerade difenyletrar) överstiger gränsvärdena i alla Sveriges ytvattenförekomster 
på grund av nedfall från atmosfären vilket innebär att ingen vattenförekomst når god 
kemisk status (figur 11).   

Utöver problem med kvicksilver och PBDE påverkas Göteborgs vattenförekomster av en 
rad olika miljögifter, till exempel TBT, PFOS och PAH:er. Det råder i nuläget 
kunskapsbrist i hur mycket det finns av olika kemiska ämnen i stadens vattenförekomster 
och hur stora problem de medför eftersom omfattningen av miljöövervakningen av 
miljögifter har varit liten, speciellt utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv. För att kunna 
sätta in rätt åtgärder krävs därför ytterligare undersökningar. Detta beskrivs i stycket 
”Utveckling av miljöövervakningen” nedan.  

Figur 11. Kemisk status Göteborgs ytvattenförekomster enligt 
statusklassning 2019 (bearbetad information från VISS.se) 
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Kvantitativ och kemisk status i Göteborgs 
grundvattenförekomster 
Inom Göteborgs Stad finns grundvattenförekomsterna Frölunda, Kallebäcks källa, 
Gamlestaden och Linnarhult. Även grundvattenförekomsten Jonsered angränsar till 
kommungränsen och räknas därav med i VISS8, men huvuddelen ligger i Partille 
kommun (figur 12). 

Bedömningarna i VISS anger att samtliga fem grundvattenförekomster uppnår god 
kemisk och kvantitativ status. Tillförlitligheten på statusbedömningarna är dock låg 
eftersom det saknas analyser. Det finns idag inte en heltäckande bild av påverkan på 
grundvattenresursernas kvantitet och ännu mindre på dess kvalitet utan det krävs mer 
miljöövervakning för att få säkra bedömningar.   

Figur 12. Kvantitativ och kemisk status i Göteborgs 
grundvattenförekomster (bearbetad information från VISS.se) 

8 VISS – Vatteninformationssystem Sverige (viss.se) 
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Sammanställning status och miljökvalitetsnormer i 
Göteborgs Stads vattenförekomster utifrån indelning i lokala 
åtgärdsprogram  

Ytvattenförekomst Ekologisk 
status 

Förslag 
till ny 
MKN 
ekologisk 
status  

Undantag 
ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Förslag till 
ny MKN 
kemisk 
status  

Undantag kemisk 
status 

Göta älv – Säveåns 
inflöde till 
mynningen vid 
Älvsborgsbron 
(kraftigt modifierat 
vatten KMV) 

Måttlig 
potential 

God 
ekologisk 
potential  

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Tidsfrist för TBT. 

Tidsfrist för PFOS 
Göta älv – 
förgreningen med 
Nordre älv till 
Säveåns mynning 
(kraftigt modifierat 
vatten KMV) 

Måttlig 
potential 

God 
ekologisk 
potential  

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Tidsfrist för kvicksilver 
punktkällor 

Nordre älv *) Måttlig Ingår ej Uppnår 
ej god 

Ingår ej 

Kvillebäcken Måttlig God 
ekologisk 
status 
2027 

Tidsfrist för 
näringsämnen, 
kiselalger, 
morfologiskt 
tillstånd, 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Tidsfrist för 
benso(a)pyrene, 

Figur 13. Kartbild över åtgärdsområden (bearbetad information från VISS.se)

Göta Älvs huvudfåra 
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hydrologisk 
regim, fisk 

flouranten, TBT, 
benso(g,h,i)perylene 
samt för 
kvisksilver(punktkällor) 

Senare målår för PFOS 
Kvillen Måttlig God 

ekologisk 
status 
2033 

Tidsfrist för 
hydrologisk 
regim, 
morfologiskt 
tillstånd, fisk 
och kiselalger 
(2033 p g a 
jordbruk) 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Lärjeån från 
mynningen i Göta 
älv till Gråbo 

Måttlig God 
ekologisk 
status 
2033 

Tidsfrist för 
näringsämnen 
och kiselalger 
(2033 p g a 
jordbruk) 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Tidsfrist för 
benso(a)pyrene, 
flouranten, 
benso(b)flouranten och 
benso(k)flouranten 

Senare målår för PFOS 
Mölnebäcken Måttlig God 

ekologisk 
status 
2027 

Tidsfrist för 
konnektivitet 
och fisk 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Hultabäcken God God 
ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Kvarnabäcken Måttlig God 
ekologisk 
status 
2033 

Tidsfrist för 
konnektivitet, 
fisk och 
näringsämnen 
(2033 p g a 
jordbruk) 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Hålldammsbäcken God God 
ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Sköldsån Måttlig God 
ekologisk 
status 
2033 

Tidsfrist för 
konnektivitet, 
fisk och 
näringsämnen 
(2033 p g a 
jordbruk samt 
konnektivitet 
– 
vattenkraften 
ska omprövas 
2032) 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

Surtesjön Måttlig God 
ekologisk 
status 
2027 

Tidsfrist för 
försurning, 
konnektivitet 
och fisk 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav för 
PBDE och kvicksilver. 

*) ingår i samrådet som startar 2021-03-01 där Vattenmyndigheterna samråder särskilt om miljökvalitetsnormer för vatten 
som påverkas vattenkraft. 
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Säveåns avrinningsområde 
Ytvattenförekomst Ekologisk 

status 
Förslag till ny 
MKN ekologisk 
status  

Undantag 
ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Förslag 
till ny 
MKN 
kemisk 
status  

Undantag kemisk 
status 

Säveån – 
mynningen till 
Olskroken 

Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist för 
fisk och 
morfologiskt 
tillstånd 

Uppnår 
ej god 

God 
kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt 
krav för PBDE och 
kvicksilver 

Säveån – Olskroken 
till Brodalen 

Måttlig God ekologisk 
status 2033 
(omprövning av 
vattenkraft 
2028) 

Tidsfrist för 
fisk, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrologisk 
regim 

Uppnår 
ej god 

God 
kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt 
krav för PBDE och 
kvicksilver 

Tidsfrist för 
benso(a)pyrene, 
benso(b)flouranten, 
flouranten, 
kvicksilver 
(punktkällor) 

Brodalsbäcken Måttlig God ekologisk 
status 
2033(påverkan 
från jordbruk – 
återhämtningstid 
till 2033 

Kiselalger Uppnår 
ej god 

God 
kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt 
krav för PBDE och 
kvicksilver 

Bergsjön Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist för 
försurning, 
bottenfauna 

Uppnår 
ej god 

God 
kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt 
krav för PBDE och 
kvicksilver 

Grundvatten Kemisk 
status 

MKN Kemisk status Kvantitativ 
status 

MKN kvantitativ status 

Gamlestaden God God kemisk grundvattenstatus God God kvantitativ status 
Jonsered God God kemisk grundvattenstatus God God kvantitativ status 

Påverkanskällor Gamlestaden: 
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av bly, PAH, trikloreten, tetrakloren  
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg 
Påverkanskällor Jonsered: 
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av PAH, trikloreten, tetrakloren  
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg 
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Mölndalsåns avrinningsområde 
Ytvattenförekomst Ekologisk 

status 
Förslag till 
ny MKN 
ekologisk 
status  

Undantag 
ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Förslag till 
ny MKN 
kemisk 
status  

Undantag kemisk 
status 

Fattighusån  

(konstgjort vatten) 

Måttlig 
ekologisk 
potential 

God 
ekologisk 
potential 
2027 

Tidsfrist 
för 
närings-
ämnen. 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Senare målår för 
PFOS 

Gullbergsån Otillfreds-
ställande 

Måttlig 
ekologisk 
status till 
2027 

Tidsfrist 
för 
bottenfaun
a. 

Mindre 
strängt 
krav för 
morfologis
kt tillstånd, 
fisk och 
bottenfaun
a 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Mölndalsån – Ullevi 
till 
Liseberg/Delsjöbäcken
s inflöde 

Måttlig Måttlig 
ekologisk 
status till 
2033 

Tidsfrist 
för 
kiselalger. 

Mindre 
strängt 
krav för 
morfologis
kt tillstånd, 
hydrologis
k regim 
och fisk 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Tidsfrist för 
benso(a)pyrene, 
benso(b)flouranten, 
flouranten, 
benso(g,h,i)perylen
. 

Senare målår för 
PFOS 

Mölndalsån – 
Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg 

Måttlig Måttlig 
ekologisk 
status 

Mindre 
strängt 
krav för 
morfologis
kt tillstånd, 
hydrologis
k regim 
och fisk 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Tidsfrist för 
kvicksilver p g a 
punktkällor 

Bäck från Stora 
Delsjön 

Måttlig God 
ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist 
för 
morfologis
kt tillstånd, 
fisk och 
näringsäm
nen 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Senare målår för 
PFOS 

Bäck mellan 
Delsjöarna + Lilla 
delsjön 

God God 
ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 
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Stora Delsjön God God 
ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Härlanda tjärn Måttlig God 
ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist 
för 
försurning 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvatten-
status 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver. 

Tre av vattenförekomsterna inom avrinningsområdet har fått mindre stränga krav på grund av hydromorfologi utifrån 
bedömningen att befintlig bebyggelse hindrar  

Grundvatten Kemisk 
status 

MKN Kemisk status Kvantitativ 
status 

MKN kvantitativ 
status 

Gamlestaden God God kemisk grundvattenstatus God God kvantitativ status 
SE 640140-
127477 
(Kallebäcks 
källa) 

God God kemisk grundvattenstatus God God kvantitativ status 

Påverkanskällor Gamlestaden: 
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av bly, PAH, trikloreten, tetrakloren  
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg 
Påverkanskällor Kallebäcks källa: 
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg 
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Kustnära områden 
Ytvattenförekomst Ekologisk 

status 
Förslag till ny 
MKN ekologisk 
status  

Undantag ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Förslag till ny 
MKN kemisk 
status  

Undantag kemisk 
status 

Osbäcken Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist näringsämnen Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver 

Tidsfrist för 
benso(a)pyrene, 
flouranten 

Senare målår för 
PFOS 

Stora Ån Otillfreds-
ställande 

God ekologisk 
status 2033 
(påverkan från 
jordbruk – 
återhämtningstid 
till 2033) 

Tidsfrist 
näringsämnen, 
kiselalger, fisk, 
morfologiskt tillstånd 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver 

Tidsfrist för 
benso(b)flouranten, 
benso(g,h,i)perylen, 
benso(a)pyrene, 
kvicksilver 
(punktkälla) 

Senare målår för 
PFOS 

Sisjön God God ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre strängt krav 
för PBDE och 
kvicksilver 

Grundvatten Kemisk 
status 

MKN Kemisk status Kvantitativ status MKN kvantitativ status 

Frölunda God God kemisk grundvattenstatus God God kvantitativ status 

Påverkanskällor Frölunda: 
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av trikloreten, tetrakloren och PFAS 11 
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid)samt olyckor på väg 
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Göteborgs kustvatten 
Ytvattenförekomst Ekologisk 

status 
Förslag till ny 
MKN ekologisk 
status  

Undantag 
ekologisk 
status 

Kemisk 
status 

Förslag till 
ny MKN 
kemisk 
status  

Undantag 
kemisk 
status 

Nordre Älvs fjord Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT och 
antracen 
2027 

Björköfjorden Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist 
konnektivitet, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Dana fjord Måttlig God ekologisk 
status 2039 

Tidsfrist för 
konnektivitet, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor,  

Bottenfauna, 
koppar  

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Göteborgs n 
skärgårds 
kustvatten 

Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Bottenfauna Uppnår 
ej god 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Göteborgs s 
skärgårds 
kustvatten 

Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist p g a 
bottenfauna 
andra relevanta 
diffusa källor 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT och 
antracen 
2027 

Rivö fjord nord  Måttlig Otillfredsställande 
ekologisk status 
till 2039 

Uppnår 
ej god 

Rivö fjord syd Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidfrist 
konnektivitet, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor, 
näringsämnen, 
växtplankton, 
diklofenak, 
ammoniak 

Uppnår 
ej god 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Senare 
målår för 
PFOS 2027 

Asperöfjorden Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidfrist 
konnektivitet, 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
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morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor 

för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Styrsö-
Vrångöområdet 

Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Konnektivitet, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Brännö-
Styrsöområdet 

Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Konnektivitet, 
morfologiskt 
tillstånd, 
hydrografiska 
villkor 

Uppnår 
ej god 

Mindre 
stränga krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT 2027 

Halsviken God God ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver 

Askims fjord Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist 
konnektivitet, 
förorenade 
områden PCB 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver, 
Tidsfrist för 
TBT och 
kvicksilver 
2027 (lokal 
källa) 

Kräklingeområdet Måttlig God ekologisk 
status 2027 

Tidsfrist 
konnektivitet, 
hydrografiska 
villkor, 
näringsämnen 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver 

Onsala kustvatten God God ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Mindre 
strängt krav 
för PBDE 
och 
kvicksilver 
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Bilaga 2 Miljöproblem i Göteborgs 
vattenförekomster 
De största vattenrelaterade utmaningarna i Göteborg är övergödning, fysisk påverkan och 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. 

Övergödning 
Kommunens markanvändning påverkar vilka ämnen som hamnar i våra recipienter. Jord- 
och skogsbruk, avvattning av bebyggelse och infrastruktur orsakar utsläpp av 
näringsämnen och miljögifter. Staden äger ca 55 procent av den kommunala markytan 
vilket innebär att vi har stora möjligheter att minska negativ påverkan med olika 
styrmedel och åtgärder. I Göteborg är urban markanvändning utpekad som en 
påverkanskälla i flertalet vattenförekomster. Kretslopp och vatten redovisade under 2019 
ett åtgärdsförslag för dagvatten som visar på att ledningsnätet står för ca 60% av 
fosforbelastningen i de tretton vattendrag som modellerats och att det krävs omfattande 
investeringar för att åtgärda problematiken (Kretslopp och vatten, 2019). 

En annan stor påverkanskälla är samhällets spillvattenhantering.9 Reningsverk, 
ledningsnät och enskilda avlopp bidrar på olika sätt till utsläppen av övergödande ämnen. 
Ryaverket, ett av Nordens största reningsverk, åtminstone sett till mängden renat vatten, 
ligger i Göteborg och tar emot spillvatten från sju och snart åtta olika kommuner (Ale, 
Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille).  

Spillvattnet leds från respektive kommun via ett 13 mil långt tunnelsystem. Ryaverket 
ansvarar för tunnelsystemet medan varje kommun ansvarar för sitt eget ledningsnät, 
pumpstationer och bräddpunkter10 samt anslutningarna till tunnelsystemet. Denna 
komplexa infrastruktur har byggts ut successivt under lång tid och behöver hanteras ur ett 
helhetsperspektiv i större utsträckning än vad som görs idag.  

Endast drygt 40 % av det vatten som belastar Ryaverket utgörs av spillvatten, det vill 
säga den typ av vatten som ett reningsverk är byggt för att hantera. Övrig belastning 
består av så kallat tillskottsvatten11 som beror på ledningsnätets utformning och kondition 
i de olika kommunerna. Den stora mängden tillskottsvatten är problematisk för driften av 
reningsverket och bidrar till onödig miljöpåverkan. Reningseffekten påverkas negativt 
vilket orsakar extra utsläpp i recipienten Rivö fjord nord. Pumpning och rening av 
tillskottsvattnet, ca 70 000 000 m3 per år i genomsnitt, förbrukar energi och kemikalier. 

Det är inte enbart reningsverket och dess recipient som påverkas av 
tillskottsvattenmängderna i systemet. Ett spillvattensystem med stor nederbördspåverkan 
på grund av inläckage, överläckage och påkopplat dagvatten löper även större risk att bli 
hydrauliskt överbelastat. Det innebär i sin tur ökad risk för källaröversvämningar, 
bräddningar och nödutsläpp av orenat spillvatten i våra övriga recipienter. Förändrade 
flöden och nederbördsmönster till följd av klimatförändringar påverkar sårbarheten i 

9 Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel, service och industrier 
10 Brädd är en systemfunktion i ett avloppsledningsnät där utsläpp kan ske direkt till recipient vid 
nederbörd 
11 Tillskottsvatten är ovidkommande vatten i form av dagvatten, dräneringsvatten, inläckande 
grundvatten, ytvatten och dricksvatten 
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tillskottsvattenpåverkade avloppsanläggningar och innebär ökade risker för 
driftstörningar. 

En stor andel av Göteborgs vattendrag har problem med näringsämnen. Värst är läget för 
Kvillebäcken och Stora ån som är klassade till otillfredsställande ekologisk status (figur 
14). Dagvatten från urban markanvändning har pekats ut som en betydande 
påverkanskälla i båda dessa vattenförekomster. Stora Ån påverkas även av utsläpp från 
transport och infrastruktur, jordbruk och enskilda avlopp. Inom Kvillebäckens 
avrinningsområde finns dessutom stora områden med så kallat kombinerat12 
avloppsledningsnät och några av stadens största bräddpunkter vilket innebär att bäcken 
påverkas av utsläpp av orenat spillvatten. 

Figur 14. Status avseende näringsämnen i Göteborgs ytvattenförekomster 
(bearbetad information från VISS.se)  

Det är inte enbart Kvillebäcken som påverkas av bräddningar. Göteborgs 
avloppsledningsnät består fortfarande till stora delar av kombinerat ledningsnät och 

12 System där spillvatten och dagvatten avleds i en gemensam ledning 
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overksamt duplikatsystem13 (figur 15). Det i kombination med relativt stora 
nederbördsmängder innebär att vi bräddar mer än andra storstäder i Sverige (Wennberg, 
2017). Under 2019 presenterade Kretslopp och vatten en åtgärdsplan med förslag för att 
minska mängden bräddning mellan år 2020-2029. Åtgärderna inriktas på att minska 
bräddningar genom att öka mängden vatten som leds till Ryaverket. Eftersom ca 95% av 
de aktuella flödena utgörs av dagvatten som inte bör belasta reningsverket uppstår en 
målkonflikt med tillskottsvattenhanteringen. Att bygga om de kombinerade ledningsnäten 
är dyrt och komplicerat i befintlig stadsmiljö. Kretslopp och vatten har i åtgärdsplanen 
gjort bedömningen att det är svårt att ekonomiskt försvara en storskalig separering för 
sina abonnenter i dagsläget (Kretslopp och vatten, 2019). 

Figur 15. Områden med kombinerat ledningsnät och overksamt duplikatsystem i Göteborg 

Under 2020 fick Gryaab ett nytt tidsbegränsat miljötillstånd. Tillskottsvattnet anges vara 
en viktig orsak till att utsläppshalterna i befintligt reningsverk inte kan begränsas i nivå 
med vad som bör vara möjligt med bästa teknik i miljöbalkens mening och har därmed 
en betydande inverkan på den totala mängden utsläpp. Detta har i sin tur bidragit till att 
Miljöprövningsdelegationen bedömt att tillståndet måste tidsbegränsas till 2036 (Gryaab, 
2020). Miljöprövningsdelegationen har i villkoren bland annat ställt krav på att Gryaab 
13 System där dagvatten har separerats från spillvatten men ändå leds till det kombinerade 

systemet på grund av ofullständig utbyggnad
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kontinuerligt ska verka för att de anslutna kommunerna ska vidta åtgärder på sitt 
ledningsnät i syfte att minimera mängden tillskottsvatten som leds till reningsverket. Efter 
2036 förväntas kraftigt skärpta krav för kväve, fosfor och organiskt material. 

Gryaab saknar rådighet över ledningsnätet i de anslutna kommunerna och för att kunna 
möta de förväntade skärpta kraven efter 2036 har en utredning som ett första steg i 
planering, projektering och byggnation av en kompletterande anläggning på ny mark 
påbörjats under 2020 (Gryaab.se 2021-01-04). Behovet av, samt storleken och 
livslängden på denna nya anläggning är beroende av utvecklingen av tillskottsmängderna. 

Tillskottsvattenarbete är ofta dyrt, komplext och kräver omfattande utredningar för att 
styra mot rätt åtgärder. Samtidigt är kostnaden för medlemskommunerna att släppa 
tillskottsvatten till Gryaab relativt liten på kort sikt. Det tillsammans med avsaknad av 
krav på hur mycket tillskottsvatten som får belasta Ryaverket gör att det i dagsläget 
saknas tillräckliga incitament för VA-huvudmännen att arbeta med problematiken i den 
utsträckning som är nödvändig.  

Göteborgs Stad har som huvudägare i Gryaab och som VA-huvudman stor möjlighet att 
påverka hanteringen av tillskottsvattenfrågan och hur Ryaverkets kapacitet nyttjas på 
bästa sätt. Vi behöver gemensamt med de övriga kommunerna säkerställa att nödvändiga 
investeringar i samhällets dag- och spillvattenhantering görs på ett klokt sätt med ett 
helhetsperspektiv. Hänsyn behöver tas både till miljökvalitetsnormerna i Rivö fjord nord 
som är Gryaabs recipient och de recipienter som påverkas i övriga avrinningsområdet så 
att investeringsbeslut blir långsiktigt hållbara och resurseffektiva. En avvägning görs 
exempelvis med en kostnads- nyttoanalys eller en så kallad multikriterieanalys med aktivt 
valda systemgränser där olika aspekter vägs samman.    

Rivö fjord nord är ett av de fyra kustvatten i Göteborg som inte uppnår god status 
avseende näringsämnen. Övriga tre är Rivö fjord syd, Nordre älvs fjord och 
Kräklingeområdet (figur 14).   

Fysisk påverkan 
Fysiska förändringar leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 
De senaste 200 åren har Göteborgs vattenlandskap genomgått genomgripande 
förändringar. I samband med stadens expansion och förtätning har vattenområden fyllts 
ut, vattendrag rätats ut och kulverterats och markytor hårdgjorts. Detta har haft stor 
negativ effekt på växt- och djurliv men även på landskapets vattenhållande förmåga och 
flödesmönstren i vattendragen.  Det är ingen slump att de områden som drabbas av 
översvämningar i samband med höga flöden och skyfall är platser där vatten historiskt 
har haft en naturlig plats (figur 16 och 17). 
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Figur 16.  Göteborg 1809 (Göteborgs Stad, 2021) 

Figur 17. Göteborg 2019 Gokart med översvämningskarta och skyfallsleder (blå) 
och skyfallsytor (gröna) 

Fysisk påverkan är ofta det största hindret för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 
uppnås. Dammar och felplacerade vägtrummor kan utgöra hinder för fiskar och andra 
djur att förflytta sig uppströms och nedströms i vattensystemet. Det innebär att 
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livsmiljöerna delas upp och utarmas på ett sätt som är negativt för den biologiska 
mångfalden.    

I Göteborg är många av vattendragens kanter och närområden påverkade av urban 
markanvändning. De naturliga kantzonerna längs vattendrag har till stora delar bebyggts 
och hårdgjorts vilket påverkar både avrinningsmönster, den naturliga reningsförmågan 
och växt- och djurliv på ett negativt sätt. När markens naturliga vattenhållande förmåga 
utarmas påverkas även samhällets resiliens14 mot skyfall och översvämningar. Det leder 
till snabbare avrinning och högre vattenhastigheter i våra vattendrag vilket i sin tur 
påverkar erosion och skredrisk samtidigt som utflödet av näringsämnen ökar. I takt med 
att klimatet förändras ökar de negativa effekterna av en hög hårdgöringsgrad15 och risken 
för översvämningar och skyfall.  

Längs kuststräckor utgör småskalig exploatering, till exempel hamnar, pirar, bryggor och 
andra konstruktioner en stor källa till negativ fysisk påverkan på kustvattenmiljön. 
Muddring16 är också vanligt i till exempel grunda vikar där det kan finnas värdefulla 
habitat och biotoper som ålgräsängar och blåmusselbankar, vilka påverkas negativt. I 
kustvatten är även båttrafiken i sig ett problem, ofta med skuggningseffekter, grumling 
samt ankrings- och propellerskador från fritidsbåtar på till exempel ålgräsängar. 

För vissa verksamheter överstiger samhällsnyttan miljönyttan, exempelvis gäller detta 
Göteborgs hamnverksamhet som utgör ett riksintresse för sjöfart. Då kan det göras 
avvägningar när det gäller miljökvalitetsnormerna och införas undantag för vissa 
kvalitetsfaktorer. Det innebär ändå att alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så 
långt som möjligt alltid ska göras samt att försämringsförbudet gäller, det vill säga 
försämring från en klass till en annan på kvalitetsfaktorsnivå. 

Sjöfartsverket och Göteborgs hamn har identifierat ett behov av en fördjupning av 
farleden, projekt Skandiaporten. Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer 
långt och muddringsbehovet ca 12 miljoner kubikmeter. I december 2020 lämnades 
ansökan in till Mark- och miljödomstolen. Fördjupningen av farleden kan komma att 
påverka eller potentiellt äventyra förekomsten av de få blåmusselbankar (endast fyra 
provpunkter med täckningsgrad >10% i Göta älvs mynning) som finns kvar i stadens 
kustvatten som helhet samt även de ålgräsängar som finns i detta område 
(Miljöförvaltningen, Kartlägging och skydd av marina ansvarsbiotoper: Fokus på 
ålgräsängar och biogena rev. Rapport R2021:11, 2021). Kompensationsåtgärder för att 
transplantera ålgräs och blåmusslor till andra kustvatten kan komma att bli nödvändiga, 
men är inte helt problemfritt. Även om metoden för återplantering av ålgräs har blivit 
bättre på senare år och delvis används som en kompensationsåtgärd är det mycket dyrt 
och tidskrävande samt svårt att lyckas med restaurering av ålgräs, speciellt i större skala. 
Därför är det bäst och mest kostnadseffektivt att skydda befintliga ålgräsängar. När det 
gäller blåmusslan i Göteborgs och västkustens kustvatten är det viktigt att undersöka och 
utreda den mest lämpliga och bästa metoden för att få blåmusslor att återkolonisera ett 
område genom musselrekrytering, det vill säga få mussellarver att slå sig ned och sätta 
sig fast på ett lämpligt substrat.  

14 motståndskraft 
15 hur stor del av marken som är hårdgjord 
16 när sediment avlägsnas från ett vattenområde 
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Miljögifter 
Inom vattenförvaltningen används begreppet miljögifter som ett samlingsnamn för 
prioriterade ämnen och särskilda förorenade ämnen (SFÄ) i ytvatten och de organiska 
ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
(Vattenmyndigheterna, Förvaltningsplan för vatten 2021-2017, 2021).  

Förorenade områden är utpekat som den största påverkanskällan av miljögifter i 
Västerhavets vattendistrikt om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och 
PBDE. Andra källor med betydande påverkan är dagvatten, avloppsreningsverk, 
industrier, deponier, jordbruk och brandövningsplatser. 

I Göteborg finns det många platser som kräver efterbehandling av miljögifter enligt VISS 
(se figur 18). Dessa platser kommer att beskrivas närmare i de lokala 
åtgärdsprogrammen. 

Figur 18. Åtgärdsplatser för efterbehandling av miljögifter i Göteborgs Stad (bearbetad 
data från VISS.se) 

Urban markanvändning, transport och infrastruktur påverkar föroreningsinnehållet i det 
dagvatten som släpps till våra recipienter. Dagvatten är även en spridningsväg för 
mikroskräp och mikroplast. Under 2020 har dagvattenhantering från stadens 
högtrafikerade gator och vägar med en årsdygnstrafik (ÅDT) på över 8000 fordon 
kartlagts av kretslopp och vatten på uppdrag av trafikkontoret. Arbetet initierades utifrån 
föreläggande från miljöförvaltningen. Föreläggandet är en del i miljöförvaltningens 
arbete med att verkställa kommunens åtagande som handlar om tillsyn i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Den totala ytan som undersökts är ca 150 ha. Ca 
30 % av ytan avvattnas till Ryaverket och merparten av detta vatten, ca 90%, genomgår 
ingen föregående rening innan det leds till avloppsreningsverket. Föroreningarna från 
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trafikdagvatten orsakar problem i driften av reningsverket eftersom metaller, olja och 
andra miljögifter bidrar till förorening av slammet på reningsverket och därmed försvårar 
en cirkulär hantering av näringsämnen.  

Ca 60 % av den karterade ytan avvattnas till vattendrag varav drygt 40 % släpps helt 
orenat ut i vattendragen och ca 60 % avvattnas via någon typ av rening (Kretslopp och 
Vatten, 2020).  
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Bilaga 3 - Tabeller gällande 
miljöövervakning 

Tabell 1 
Tabell 1. Förslag på ekologisk miljöövervakning av sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån 
scenario 2 (ökad effektivitet) enligt översynen av miljöövervakningen 2019 i Göteborgs 
Stad. Den befintliga (kontinuerliga eller tillfälliga) övervakningen av ekologi och biologisk 
mångfald i stadens vattenmiljöer utgörs redan nu till viss del av dessa poster i tabellen, 
men ofta inte med den föreslagna utökade frekvensen. 

Övervakningspost Naturmiljö Frekvens Ansvar 

1) Ansvarsart: Dvärgbandtång Hav Årligen Miljöförvaltningen 
(Zostera noltii)

2) Fältinventering av ett urval Hav Årligen Miljöförvaltningen 
av ålgräsängar

3) Fältinventering av Hav Årligen Miljöförvaltningen 
musselbankar/makroalger

4) Marin bottenfauna och flora Hav Var femte år Miljöförvaltningen 
i grunda vikar

5) Kommunövergripande Hav Var femte år Miljöförvaltningen 
flyginventering av förekomst
av ålgräs, analys av flygbilder

6) Hydromorfologi/fysisk Hav, land, sötvatten  Vid behov Miljöförvaltningen/ 
påverkan Stadsbyggnadskontoret 
(GIS/biotopkartering)

7) Använda underlag som Hav, land, sötvatten  Kontinuerligt Miljöförvaltningen 
kommer in via tillsyn,
exploateringar,
miljökonsekvensbeskrivningar, 
recipientkontroller

8) Uppföljning i skyddade Hav, land, sötvatten  Enligt skötselplan Stadsbyggnadskontoret 
områden

9) Ansvarsart: Spetsnate Sötvatten Vartannat år eller Park- och 
var tredje år naturförvaltningen 

10) Ansvarsart: Knölnate Sötvatten Årligen (nedre Park- och 
delarna av naturförvaltningen 
Kvillebäcken); Var 
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tredje år (övriga 
delar) 

11) Bottenfauna i sötvatten Sötvatten Årligen Miljöförvaltningen 

12) Närsalter i kustmynnande
vattendrag

Sötvatten Årligen Miljöförvaltningen / 
Länsstyrelsen 

13) GIS-analyser
ansvarsbiotoper

Hav, land, sötvatten  Årligen Miljöförvaltningen / 
Park- och 
naturförvaltningen 

Tabell 2 
Tabell 2. Förslag på miljöövervakning relaterad till miljögifter, näringsämnen och plaster 
som påverkar ekologin i sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån scenario 2 (ökad 
effektivitet) enligt översynen av miljöövervakningen 2019 i Göteborgs Stad. Den 
befintliga (kontinuerliga eller tillfälliga) övervakningen av detta i stadens vattenmiljöer 
utgörs just nu till viss del av dessa poster i tabellen, dock ofta inte med den föreslagna 
utökade frekvensen. 

Övervakning Naturmiljö Frekvens Ansvar 

1) TBT (tributyltenn) i
nätsnäcka

Hav Var femte år Miljöförvaltningen 

2) Mätning av plastskräp
på stränder och i kanaler

Hav, sötvatten Varje år Park- och 
naturförvaltningen (utförande) 

Miljöförvaltningen (upplägg) 

3) Metaller och organiska
ämnen i vattendrag

Sötvatten Årligen Förvaltningen kretslopp- och 
vatten 

4) Mikroplaster i
vattendrag

Sötvatten Ej klart 

5) Miljögifter i biota Sötvatten Var femte år Miljöförvaltningen 

6) Mätning av skräp i
staden

Land Varje år Park- och naturförvaltningen 
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Tabell 3 
Tabell 3. Limniska kvalitetsfaktorer gällande ekologisk status och kemisk status enligt 
vattenförvaltningsförordningen. 

Ekologisk 
status 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitetsfaktorer 

Hydro-
morfologiska  
kvalitetsfaktorer 

Kemisk status 

Växtplankton
, sjöar 

Fosfor, 
sjöar/vattendrag 

konnektivitet i 
sjöar/vattendrag 

Prioriterade 
ämnen – 
miljögifter och 
förorenande 
ämnen 

Kiselalger, 
sjöar/vattend
rag 

Ljusförhållanden, 
sjöar 

hydrologisk regim 
i sjöar/vattendrag 

Bottenfauna, 
sjöar/vattend
rag 

Syrgasförhållanden 
sjöar 

morfologiskt 
tillstånd i
sjöar/vattendrag 

Makrofyter, 
sjöar 

Försurning, 
sjöar/vattendrag 

Fisk, 
sjöar/vattend
rag 

Särskilt 
förorenande 
ämnen (SFÄ), 
sjöar/vattendrag 
(>30 ämnen) 

Tabell 4 
Tabell 4. Marina kvalitetsfaktorer gällande ekologisk status och kemisk status enligt 
vattenförvaltningsförordningen. 

Ekologisk 
status 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitetsfaktorer 

Hydro-
morfologiska  
kvalitetsfaktorer 

Kemisk 
status 

Växtplankton, 
kustvatten 

Näringsämnen, 
kustvatten (kväve, 
fosfor) 

Konnektivitet, 
kustvatten och 
vatten i 
övergångszon 

Prioriterade 
ämnen – 
miljögifter 
och 
förorenande 
ämnen 

Bottenfauna, 
kustvatten 

Ljusförhållanden, 
kustvatten 

Hydrografiska 
villkor, kustvatten 
och vatten i 
övergångszon 

Makroalger 
och 
gömfröiga 
växter, 
kustvatten 

Syrgasförhållanden, 
kustvatten 

Morfologiskt 
tillstånd, 
kustvatten och 
vatten i 
övergångszon 

Särskilt förorenande 
ämnen (SFÄ) (> 30 
ämnen) 
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Tabell 5 
Tabell 5. Havsmiljöförordningens deskriptorer, som är centrala för dess 
miljöövervakningsplan. 

Deskriptorer, Havsmiljöförordningen 

1. Biologisk mångfald

2. Främmande arter

3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur

4. Marina näringsvävar

5. Övergödning

6. Havsbottnens integritet

7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor

8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen

9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel

10. Marint skräp

11. Undervattensbuller
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Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr (Dnr 
KS2021/0897-2) 

Sammanfattning 

Zephyr Vind AB har inkommit med en inbjudan till avgränsningssamråd för ett havsbaserat 
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak. Zephyr Vind AB planerar och 
undersöker möjligheten för en vindpark till havs och projektet benämns vindpark Poseidon. 
Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen 
Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla 
information och synpunkter från olika intressenter inför framtagandet av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning. 
 
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan. Förvaltningen anser att 
underlaget är komplett utifrån kommunens perspektiv och har inga övriga synpunkter inför 
framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Kungälvs kommun inte har några synpunkter i 
samrådet. 

Juridisk bedömning  

Ärendet har inga juridiska konsekvenser för kommunen.  

Bakgrund 

Zephyr Vind AB (”Zephyr”) planerar och undersöker möjligheten för en vindpark till havs. 
Projektet benämns vindpark Poseidon. Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges 
ekonomiska zon i södra delen Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg.  
 
Vindparken förväntas generera omkring 5,5 TWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen 
för ca 1 miljon hushåll (elförbrukning ca 5 500 kWh per hushåll). Vindparken planeras i 
dagsläget att bestå av mellan cirka 61-94 vindkraftverk med en totalhöjd på mellan 260 och 
340 meter. Parken kommer även att bestå av tillhörande utrustning såsom 
transformatorstationer och sjökablar. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer 
påverkan från etablering och drift av vindparken att beskrivas i relation till potentiell påverkan 
på naturmiljö, marina däggdjur, fåglar, sjöfart, fiske, försvarsintressen, landskapsbild m.m. 
Ansökan planeras att ges in under 2022 och parken beräknas kunna vara i drift 2031 om 
erforderliga tillstånd erhålls. 
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Verksamhetens bedömning 

Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och 
detaljeringsgrad. Alla miljöaspekter är inte relevanta för varje enskild tillståndsprövning. 
Genom att göra en lämplig avgränsning kan miljöbedömningen fokuseras till de miljöaspekter 
som är relevanta. Utredningsresurser läggs därigenom på rätt områden och 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan begränsas så att dokumentet inte omfattar 
onödiga beskrivningar. 
 
Området för vindpark Poseidon är uppdelat i två delområden, Nord och Syd. Det norra 
området är drygt 161 kvadratkilometer stort och det södra området är ca 35 kvadratkilometer 
stort. Områdets södra del är beläget mer än 40 km nordväst om Göteborg, se bifogad karta, 
bilaga 1. 
 
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan och underlaget för 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms komplett.  Förvaltningen har därmed inga synpunkter i 
detta skede.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Bedömning utifrån de politiska målen är inte relevant i ärendet.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Bedömning utifrån Agenda 2030 är inte relevant i ärendet. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Det geografiska området för ärendet ligger utanför kommunens havsområde och 
översiktsplan.   

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.  

Ekonomisk bedömning 

Ärendet innebär ej några kostnader för kommunen.  
 

Förslag till beslut 

1. Kungälvs kommun har inga synpunkter inför framtagandet av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Poseidon.  

 
 

 
Anders Holm Fredric Norrå 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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35 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '35 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag' har inget

tjänsteutlåtande.



36 Inkomna skrivelser -   :

Denna behandling '36 Inkomna skrivelser' har inget tjänsteutlåtande.
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