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000 Dagordning - :

Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.
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Sammanträdesdatum

2021-11-17

Plats
Tid

Sessionssalen
Onsdagen den 17 november kl 09:00-17:00

Ledamöter

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

Ersättare

Linda Åshamre (S)
Erik Martinsson (MP)
Charlotta Windeman (M)
Monica Haraldsson (M)
Fredrik Daun (KD)

Miguel Odhner
Ordförande

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Oskar Ivarsson
Sekreterare
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information
4

Redovisning av delegationsbeslut

5

Klockan: 09:00-09:30

Redovisningen
godkänns

Kommundirektörens rapport

Antecknas

Klockan: 09:30-10:30
6

Månadsrapport

Antecknas

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott
Backström
Klockan: 10:30-11:00
Ärenden till kommunfullmäktige
7

KS2021/1849

Arena Yttern – Inriktningsbeslut
Föredragande: Haleh Lindqvist & Åsa Berglie

Förslag till
kommunfullmäktige

Klockan: 11:00-12:00
Lunch 12:00-13:00
8

KS2015/1732-125

Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla
Föredragande: Anders Holm
Klockan: 13:00-13:15
Handlingar tillkommer

KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till
kommunfullmäktige
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9

KS2021/0725-3
Ärendet utgår

2021-11-17

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av,
markanvisning bostäder och upphandling
hyresavtal gruppbostad Ärendet utgår

Förslag till
kommunfullmäktige

Föredragande: Åsa Berglie
Klockan: 13:15-13:30
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
10

KS2021/1321-1

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 –
Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och
bedömning

Enligt utskottet för
bildning och lärande

Föredragande: Dennis Reinhold
Klockan: 13:30-14:30
11

KS2021/0943-2

Redovisning av uppdrag om nationella prov

Beslut

12

KS2021/1518-2

Svar på begäran om yttrande gällande
Vattenförsörjning och avloppshantering för
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn

Information/beslut

Handlingar tillkommer
13

KS2021/1678-1

Revidering av riktlinjer för skolplacering inför
förskoleklass och årskurs 7

Enligt utskottet för
bildning och lärande

14

KS2021/0535-2

Kulturplan 2022-2023

Enligt utskottet för
bildning och lärande

15

KS2021/1820-3

Svar på remiss - reviderad förvaltningsplan
för vildsvin i Västra Götalands län

Beslut

16

KS2021/1826-2

Svar på remiss - vattenmyndigheternas förslag
till åtgärdsprogram för regeringens prövning

Beslut

17

KS2021/1026-2

Svar på inbjudan att delta i Kommunernas
klimatlöften inför 2022

Beslut

18

KS2021/1043-2

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet
2022

Beslut

19

KS2019/0414-68

Godkännande av Planprogram Aröd

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling
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20

KS2021/0906-2

Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och
Torsby 1:37

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

21

KS2021/1265-4

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

22

KS2021/1697-2

Svar på remiss från Sveriges geologiska
undersökning (SGU) gällande ansökan om
tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

23

KS2021/1912

Lokstöd 2021, baserat på aktiviteter hösten
2019 Lok-stöd 2021

Beslut

Handlingar tillkommer
Ärenden till kommunfullmäktige
24

KS2021/1843-1

Arvoden och ersättningar i styrelsen för AB
Kongahälla

Enligt
arvodesnämnden

25

KS2020/1821

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika

Enligt utskottet för
trygghet och stöd

26

KS2021/0113-3

Svar på motion om att inrätta ett
multiprofessionellt demensteam i Kungälv

Enligt utskottet för
trygghet och stöd

27

KS2013/457-59

Beslut om antagande av ändring av detaljplan
för bostäder på Klåverön, aktnr 45

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

28

KS2019/1131-31

Beslut om antagande av ändring av detaljplan
för bostäder på Klåverön, aktnr 57

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

29

KS2019/1132-29

Beslut om antagande av ändring av detaljplan
för bostäder på Klåverön, aktnr 245

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

30

MOBN2021/0111- Revidering av styrdokument – Miljö- och
1
byggnadsnämndens reglemente

31

KS2021/1738-1

KOMMUNSTYRELSEN

Revidering av styrdokument –
Överförmyndarnämndens reglemente

Enligt miljö- och
byggnadsnämnden
Enligt

överförmyndarnämnden
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Övrigt
32

Politisk dialog VA

Antecknas

33

Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen

Antecknas

34

Rapporter från ledamöter med regionala
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag

Antecknas

35

KOMMUNSTYRELSEN

Tillkommande ärenden
Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3,
Liljedal (tillkommande ärende)

Förslag till
kommunfullmäktige

4 Redovisning av delegationsbeslut - :

Denna behandling '4 Redovisning av delegationsbeslut' har inget tjänsteutlåtande.
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Sammanträdesdatum

2021-11-17

Delegerade ärenden
Instansnr
722/21

Ärende
KS2021/0941-2

723/21

KS2021/0977-2

724/21

KS2021/0501-3

725/21
726/21

KS2018/1532-14
KS2020/1876-8

727/21
728/21
729/21
730/21
731/21
732/21
733/21
734/21

KS2020/1890-5
KS2020/1890-6
KS2020/1890-7
KS2020/1890-8
KS2021/0003-42
KS2021/0003-43
KS2021/0283-6
KS2021/0786-4

735/21

KS2021/0814-6

736/21
737/21
738/21

KS2021/0824-5
KS2021/1088-3
KS2021/1240-2

739/21
740/21

KS2021/1384-4
KS2021/1428-3

741/21

KS2021/1455-3

742/21

KS2021/1507-2

743/21
744/21

KS2021/1572-5
KS2021/1584-2

745/21

KS2021/1585-2

746/21
747/21

KS2021/1680-1
KS2021/1680-2

Titel
Delegationsbeslut kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Bohusläns föreningsarkiv
Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2021:
Rumänska föreningar Unirea
Avtalsservitut, Elektrisk starkströmsledning,
Löstorp 2:14, undertecknat
Förlikningsavtal - Länsförsäkringar
Komarken 1:1 lägenhetsarrende avseende boulebana
på allmän plats
Tilläggsavtal Granneby 8:1
Tilläggsavtal Vävra 1_21
Tilläggsavtal Vävra 5:3 och 8:3
Tilläggsavtal Vävra 5:5 och 8:2
LTF Odlingsgatan Betesgatan, p-förbud område
LTF Trekungagatan, parkering avgift
Nöjdförklaring dagvattenåtgärd
Kastellegården 1:23, Markupplåtelseavtal avseende
elektrisk starkströmsledning/Fiberoptisk ledning i
mark, NEKTAB
Tilldelningsbeslut och utvärdering –
Verksamhetssystem överförmyndarnämnden
Tilldelningsbeslut värdering av Guntorp 1:122
Tilldelningsbeslut- e-tjänsteplattform
Avtalsservitut belastande Tomaten 3 till förmån för
Kungälv Energi
Tilldelningsbeslut – digitala presentkort
Avtalsservitut belastande Kärna 67:1 avseende
värmeanläggning till förmån för Kärna 56:8
Håffrekullen 1:6, tillfällig nyttjanderätt avseende
timmerförvaring
Fontin 1:10, Markupplåtelseavtal för el- och
kommunikationsledning i mark, NEKTAB
Tilldelningsbeslut värdering Marstrand 6:132
Skälebräcke 1:24, avtalsservitut för fiber- och
starkströmsledningar
Ängegärde 5:1, avtalsservitut för fiber- och
starkströmsledningar
Avtal - hyreskontrakt för lokal
Marköverlåtelseavtal inom del av Tveten 1:1

ADRESS

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

Stadshuset · 442 81

Kungälv
TELEFON
FAX
E-POST

0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se

4 Redovisning av delegationsbeslut - 2021-465 Redovisning av delegationsbeslut : Delegationsbeslut KS november

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-11-17

748/21

KS2021/1694-4

749/21

KS2021/1721-1

750/21
751/21
752/21
753/21

KS2021/1725-1
KS2021/1732-1
KS2021/1734-1
KS-VR2021/0311-2

754/21

KS-VR2021/0312-2

755/21

KS-VR2021/0315-2

756/21

KS-VR2021/0316-3

757/21

KS-VR2021/0318-2

758/21

KS-VR2021/0322-2

759/21

KS-VR2021/0323-2

760/21

KS-VR2021/0325-2

761/21

KS-VR2021/0326-2

762/21

KS-VR2021/0333-2

763/21

KS-VR2021/0343-2

764/21

KS-VR2021/0347-2

765/21

KS2021/0009-18

766/21

KS2021/0009-19

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Grannemedgivande till byggnation av uterum på
fastigheten Äggosten 63 närmare än 4,5 meter från
kommunägda Ullstorp 1:3
Avtal - överenskommelse om avstående från
besittningsskydd
Avtal - Volleybollcup
Avtal - uppsägning av lokal
Avtal - uppsägning av lokal
Upplåtelse av allmän platsmark - Kajakställning,
Kungsplanen 67 - Marstrand Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Inhägnat
arbetsområde, Selma Lagerlöfs gata, Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Arbetsbod, Koön
Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Arbetsbod,
Stationsgatan 5, Ytterby, Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Julgransförsäljning,
Vikingatorget och Nordmannatorget, Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering,
Kode Kungälv,
Upplåtelse av allmän platsmark - julmarknad
inomhus samt utomhus, Varvskajen 2, Marstrands
Havshotell, Marstrand
Upplåtelse av allmän platsmark - Kur för
biljettförsäljning, Södra strandgatan 2, Marstrand,
Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Byggstallning,
Östergatan 8, Marstrand, Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering,
Hamngatan 23 Marstrand, Kungälv
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering,
Terminalkiosken, Södra Strandgatan 2, Marstrand,
Kungälv,
Upplåtelse av allmän platsmark - Uppställning av
tält i samband med filminspelning, Marstrand
Delegationsbeslut september 2021 för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 31 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 6 beviljade, 2 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdsresor 0 beviljade och 0 arbetsresor.
Delegationsbeslut september 2021 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 2
beviljade, medpassagerare 1 beviljad och 0 avslag.

5 Kommundirektörens rapport - :

Denna behandling '5 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.

6 Månadsrapport - :

Denna behandling '6 Månadsrapport' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Lovric, Pia Jakobsson
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2021-11-03

Arena Yttern - inriktningsbeslut (Dnr KS2021/1849-1)
Sammanfattning
Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I
budgetdirektivets uppdrag nummer 16 fastställer kommunstyrelsen följande uppdrag till
förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”.
Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer att
ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete. Vidare kopplas även uppdrag nummer
31 budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”,
in i arbetet med hallarenan. Arbetet med hallarenan och dess innehåll sker även inom ramen
för uppdrag nummer 25 ”Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena
enligt beskriven intention” i Kungälvtrions budgetdirektiv 2020-2022.
Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med uppdrag
nummer 16, punkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022. Detaljplanearbetet kommer att delas in i
etapper. Målet är att etapp 1 som innehåller idrottshallarna och centrumfunktioner ska ut på
samråd under kvartal 1 2022.
En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och
näringsliv. Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande
behov för att skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas
och näringslivets behov. Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en
arena för breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Det sker även ett
samarbete med pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter som kan utövas och
ske på arenan. Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med
funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av
parasporter. Fokus ligger därmed inte endast på idrott utan även på social hållbarhet
inklusive folkhälsa. Utöver föreningarnas behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med
behovet av kommunala verksamhetslokaler för Bildning och Lärande och Trygghet och Stöd.
Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Prognosen för
investeringskostnaden för hallarna i arenan baseras på dessa volymer. För att beräkna
kostnad per kvadratmeter har kostnader för andra projekt omvärldsbevakats. Antal
kvadratmeter per idrott är beräknat enligt SKR:s måttbok. Den föreslagna
finansieringsmodellen för arenan bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av
infrastrukturen ska finansieras av kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investeringsoch driftprogram. Investeringar som inte kan finansieras av eget kapital innebär en
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upplåning. För att minska behovet av upplåning behöver därför exploateringsinkomster
bidra till finansiering av investeringarna inom arenaområdet. Om föreslagen
finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och äger hallarna i
arenaområdet.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med
utblick mot 2030.
2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till
kommunstyrelsen.
3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till
beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från
2021-2022.
2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Juridisk bedömning
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen ( 2017:725) får kommuner ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras
medlemmar. Paragrafen innehåller de grundläggande föreskrifterna om kommuners
allmänna kompetens. Allmänintresset bedöms ytterst med utgångspunkt i om det är
lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen eller regionen befattar sig med
angelägenheten. Bedömningen av vad som ingår i den kommunala kompetensen utvecklas i
första hand genom rättspraxis.
Kommuners rätt att engagera sig inom kultur- och fritidsområdet har erkänts sedan länge i
praxis. Kommuner anses ha rätt att bland annat uppföra och äga sporthallar, simhallar och
andra anläggningar inom idrottsverksamheten. Vidare är det möjligt att lämna direkta bidrag
till idrottsföreningar. Kommuner har också en allmän befogenhet att tillgodose behovet av
samlingslokaler. Det föreligger inget hinder mot att anläggningarna även innehåller ytor med
angränsande verksamhet såsom tex kiosk eller restaurang. Anläggningar får dock inte
upprättas i annat syfte än det som följer av den allmänna kompetensen.
Ska kommuner uppföra idrottsanläggningar eller andra anläggningar ska upphandling
genomföras i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Även
entreprenader avseende kommunal infrastruktur såsom exempelvis vägar och VA omfattas av
upphandlingslagstiftningen.
Kommunen får anvisa mark till en extern exploatör för exempelvis bostäder eller
verksamheten. Priset på marken måste vara marknadsmässig. Pris under marknadsvärdet kan
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utgöra otillåtet stöd till enskild näringsidkare i strid mot 2 kap 8 § kommunallagen och mot
EU:s statsstödsregler.
Det föreligger möjligheter för föreningar att ansöka om investeringsbidrag externt för
åtgärder inom ramen för detta projekt. I sådant fall kan nyttjanderättsavtal eller motsvarande
behöva upprättas med kommunen. Nyttjanderättsavtalen innebär att föreningarna ges en
rättighet och skyldighet att nyttja anläggningen och reglerar även kommunens förpliktelse
gentemot föreningarna.
Förvaltningen bedömer att förslaget till beslut är i enlighet med kommunallagen och annan
tillämplig lagstiftning. Åtgärder inom ramen för projektet får bedömas löpande utifrån
gällande bestämmelser. Samråd har skett med kommunjurist.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade under 2009 beslut om att tillsätta en tillfällig beredning med
uppdraget att utarbeta en strategi för idrottsanläggningar i Kungälvs kommun. Syftet var att
få ett planeringsunderlag som belyser behoven för en långsiktig utbyggnad i takt med
växande kommun och ekonomiska förutsättningar. Under arbetets gång har beredningen
besökt kommunens samtliga idrottsanläggningar. En slutsats som växte fram under arbetets
gång är att Kungälv är en idrottskommun där omfattningen på idrotten som företeelse i
kommunen engagerar väldigt många människor i alla åldrar. Kommunens idrottsråd har
också kontinuerligt hållits informerade om beredningens arbete. Diskussioner har också
förts kring kommunens framtida utveckling där förutsättningarna och villkoren för idrotten
måste bli en naturlig del i samhällsplaneringen. På sitt möte den 11 februari 2010 (Dnr
KS2008/985-821) antog kommunfullmäktige strategi för idrottsanläggningar ”Idrottens plats
i Kungälv”. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan där intentionerna
och viljeriktningarna i strategin konkretiseras. Förvaltningen och politiken arbetade vidare
inom ramen för idrottens utveckling och framtid i Kungälvs kommun och samtal fördes
mellan politiska företrädare och tjänstemän för Ale och Kungälvs kommuner med syftet att
undersöka möjligheten till en regional samverkan avseende inomhushall för bandyspel
(bandyhall). Den 8 juni 2011 (Dnr KS2011/1096) fattade kommunstyrelsen bland annat om
följande:







Kommunchefen ges i uppdrag, utifrån kommunfullmäktiges beslut 11 februari 2010,
om en handlingsplan för strategin för idrottsanläggningar utreda förutsättningar för
hur Kungälvsborna skall få mer istid under tak.
Uppdrag lämnas till förvaltningen (sektor FM-service) att i samtal och i dialog med
berörda parter påbörja arbetet med att undersöka möjligheterna till en regional
samverkan avseende en bandyhall.
Utredningen skall särskilt belysa skillnaderna mellan en helt ny is/bandyhall på en
ny plats jämfört med en överbyggnad av Skarpe Nord. Multifunktioner för en ny
hall skall studeras. Olika geografiska, energitekniska och finansiella lösningar som
exempel företags, förenings- och exploateringsfinansiering skall presenteras.
Utredningen skall ske i dialog med föreningar, näringsliv och grannkommuner.
Utredningen bör vara klar senast våren 2012. (denna utredning gick inte upp för
politiskt behandling)
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Kommunfullmäktige fattade under sitt sammanträde 2013-05-16 (§87) beslut om en
utredning för en ny multiarena inkluderande en ny isyta under tak inom ramen för
investeringsbudget 2014 - 2017 med utblick 2021, efter tilläggsyrkande från folkpartiet,
utvecklingspartiet, centerpartiet, miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna.
Förvaltningen återrapporterade första delen i uppdraget på kommunstyrelsens möte 26
november 2014. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-11 behandlades
”Utredning för en ny multiarena” (§330/2014) och det beslutades att:
1. Godkänna utredningen
2. Om ett uppförande av en multiarena kommer till stånd ska denna fysiskt
placeras på Ytternområdet, Avsatta investeringsmedel skall följas av motkrav
från marknad och näringsliv
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta detaljplan för idrottsändamål
på den del av Rollsbo 1:32 och del av Kastellegården 1:22.
I beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-27, § 175/2015 ”Utredning för en nu
multiarena – Ytternområdet” (Dnr KS 2014/2107) får förvaltningen i uppdraget att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en
multiarena på Yttern-området.
2. Multiarenan ska innehålla publik arena för Bandy, Ishockey och
Konståkning. Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang,
möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor.
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att
multiarenan blir en mötesplats för alla. Föreningarna skall ta ett medvetet
socialt ansvar som särskilt skall rikta sig mot integration. Syfte, mål och
handlingsplan tas fram i samverkan med förvaltningen.
Utifrån uppdraget till förvaltningen arbetades en förstudie fram tillsammans med berörda
föreningar (Kareby IS, Ytterby/Kungälvs Konståkningsklubb, IFK-Kungälv, Kungälvs
Ishockey klubb och Kungälvs skridskoklubb). I denna fastställdes en kravspecifikation över
innehåll, materialval och teknik. När det gäller ”att ta ett medvetet socialt ansvar som
särskilt skall rikta sig mot integration” har föreningarna tillsammans med representanter
från förvaltningen jobbat fram ett handlingsprogram med målformuleringar som särskilt
riktar in sig på att anläggningen skall kunna bli en mötesplats för alla och där integration är
en viktig del. Handlingsprogrammet av kommunen satta målen och på kommunens sociala
översiktsplan.
8 juni 2016 fattade kommunstyrelsen följande beslut, § 223/2016:
1. En Markanvisningstävling utlyses i syfte att bygga en arena på
Ytternområdet efter en kravspecifikation från kommunen.
2. Arena hyrs av kommunen efter tecknat hyresavtal där hyrestid och
gränsdragningar regleras.
3. I budget för 2018 reserveras cirka 10 miljoner årligen till drift av arenan
under den avtalade hyresperioden. Befintlig budget för bandyarenan Skarpe
Nord förs över till den nya arenan.
4. Ett socialt mervärde skall utvecklas i arenan.
I november 2017 påbörjades en upphandling genom konkurrenspräglad dialog. Fem
intressenter inkom och förvaltningen påbörjade dialog med fyra av de fem intressenterna
som inkommit, en intressent avböjde att delta vidare. Upphandlingen avbröts under våren
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2018 då anbuden som inkom innebar att projektet inte skulle rymmas i den avsatta ramen
för driftskostnader av en multiarena. I samband med detta inkom det önskemål från lokala
näringslivet, ideella och idrottsföreningar om gränsöverskridande samarbete och samtal där
kommun, näringsliv och föreningar samverkar för en helhetslösning för Kungälvs
Multiarena. Samarbetet ska inkludera, utöver idrottsanläggningen, även långsiktigt socialt
hållbara lösningar för samhällsservice, utbildning, inspirerande och högkvalitativa
boendemiljöer i Kungälv.
Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I direktivet
fastställer majoriteten målen och ramarna för en hallarena. I uppdrag nummer 16 fastställer
kommunstyrelsen följande uppdrag till förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum
med kostnader och genomförandetid”. Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13
hållbara utgångspunkter som kommer att ligga som grund för förvaltningens fortsatta
arbete:
”Vi vill att denna plats ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor,
utställningar, tävlingar och event. Det gör att vi måste klara av att hålla många tankar
igång samtidigt utan att vi släpper efter på kraven utifrån den ekonomiska hållbarheten.
Vi vill se ett nytt idrottscentrum som en fantastisk plattform för det ungdomsarbete
kommunen bedriver tillsammans med våra föreningar. I det arbetet bör vi överväga att
centrera större delen av vårt barn- och ungdomsarbete till denna plats och samtidigt ta till
oss och utveckla det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler skyddsfaktorer.
Att ha en tillhörighet och att ha en fritidssysselsättning är en livsavgörande skyddsfaktor
för en ung människa som vi fullt ut måste inse vidden av. Vi ser framför oss ett nytt
arbetssätt för våra barn och ungdomar där kommunen har ett nära samarbete med
föreningarna om att inkludera ungdomar i en fritidssysselsättning.
Möjliggörandet och den ekonomiska hållbarheten ökar ju mer öppna vi är för nytänkande
kring nya arbetssätt. Vi måste vara öppna för att kunna använda anläggningen som en
plats för undervisning. Om t ex brist på kemilärare skulle kunna lösas genom att
kemilektionerna ges i samband med simhallsbesöken av behöriga lärare, så ska naturligtvis
den typ av lösningar vara med redan i planeringsstadiet.
Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid. I ett sådant arbete måste
vi klara av att se vad våra befintliga kostnader är i dagsläget och hur de förändras genom
olika handlingsalternativ. Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett
annat förslag som innehåller renoveringar av gamla anläggningar och nya anläggningar
som ger flera driftsorganisationer. Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande av enstaka
anläggningar påverkar den nya satsningens ekonomiska effektivitet – därför krävs det
helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp till 40 år.
Vår utgångspunkt är att fritidssektorn i framtiden kommer att ta samma andel av
kommunens ekonomi i anspråk men att en smart drift, många användningsområden och
samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet.
Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som täcker flertalet behov och vill
säkerställa att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.
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Hållbara utgångspunkter för ett genomförande:
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens
motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Föreningslivet och
näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom anordnande av cuper och
träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp
av mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och
målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med
bland annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart 2022”
Vidare kopplas även uppdrag nummer 31 budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete
för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, in i arbetet med hallarenan. Arbetet med hallarenan
och dess innehåll sker även inom ramen för uppdrag nummer 25 ”Föreslå en plan för
utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention” i Kungälvtrions
budgetdirektiv 2020-2022 (Dnr KS2019/0629), antaget den 17 april 2019. Delar av uppdrag
25 kommer även att omhändertas i stadsutvecklingsarbetet med Kungälvs stadskärna och i
det kommande arbetet med en ny översiktsplan som har en högre detaljeringsgrad för
tätorten Kungälv och dess centrala delar.
När upphandlingen av en arena avbröts 2018 pausades även arbetet med detaljplanen för
Yttern. Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med
uppdrag nr 16, pkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022.
Verksamhetens bedömning
Arbetet med detaljplanen för Yttern
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Arenaområdet på Yttern kommer att innehålla flera detaljplaner. Detta för att kunna
utveckla området etappvis. Nedan visas en skiss över fem möjliga etapper. Etapperna kan
tidsmässigt överlappa varandra och kan behöva byta turordning om hinder uppstår i en
etapp. Just nu arbetas med detaljplanen för etapp 1 som är inringad med en grön linje i bild
nr 1 nedan. Hänsyn tas även till förvaltningens uppdrag 31 från budgetdirektiv 2021-2022
som handlar om att bygga ihop Kungälv och Ytterby. I utredningar av bland annat trafik
och dagvatten vägs även Åsebergets fortsatta utveckling in. Förstudien inför kommande
planprogram för Åseberget (KS2021/0772) visar att området kan bli en ny stadsdel och
kommer då att gränsa till arenaområdet. Med samordning av de olika uppdragen kring
arenan (nr 16) och stadsutvecklingen mellan Kungälv-Ytterby (nr 31) samt Åseberget blir det
ett långsiktigt hållbart samhällsutvecklingsprojekt.
•
•
•
•
•

Etapp 1: Arenorna och Verksamheter (grön)
Etapp 2: Bostäder (orange)
Etapp 3: Bostäder/parkeringar (gul)
Etapp 4: Bostäder mot Marstrandsvägen (röd)
Etapp 5: Skola/Verksamheter/Bostäder? (blå)

Bild 1: möjliga etapper i arenaområdet
Under hösten 2021 arbetar och färdigställer förvaltningen följande utredningar i
detaljplanearbetet:
• Trafikutredning
• VSD-utredning (Vatten)
• Naturvärdesinventering
• Geoteknisk utredning
• Parkeringsutredning
• Arkeologi
• Riskutredning
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Detaljplaneprocessen steg enligt plan-och bygglagen (PBL)
Samråd
Vid samråd finns ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning.
Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av
förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre
beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring
av förslaget, andra inte.
Granskning
Vid granskningen har förslaget till ny detaljplan bearbetats, efter samrådet. Granskningen
innebär att bland annat myndigheter och berörda grannar får ta del av förslaget igen, och
lämna synpunkter på det igen. Granskningen ger alltså, precis som samrådet, kommunen ett
bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till
förändring av förslaget, andra inte.
Antagande
Vid antagandet har förslaget till ny detaljplan bearbetats färdigt. Beslut om antagande fattas
av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, beroende på detaljplanens
omfattning. Ett meddelande om att detaljplanen har antagits skickas till bland annat de
berörda grannar vars synpunkter på förslaget till detaljplan inte har tillgodosetts. Dessa kan
sedan överklaga beslutet om antagande.
Målet är att etapp 1 på Yttern (inringad med grön linje) som innehåller idrottshallarna och
centrumfunktion (handel mm) ska ut på samråd under kvartal 1 2022.
Innehållet i arenaområdet
En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och
näringsliv. Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande
behov för att skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas
och näringslivets behov.
Idrottsrådet har en roll i att föra idrottsföreningarnas talan i arbetet med arenan. Rådet
arbetar med att samordna idrottens behov och önskemål och fungerar som en länk mellan
föreningarna och arenaprojektet. Idrottsrådet inledde hösten 2020 ett arbete tillsammans
med idrottsföreningarna för att skapa en gemensam värdegrund och målbild för arenan.
Värdegrundsarbetet skedde genom två workshops. Därefter skickades en enkät ut till alla
idrottsföreningar för att analysera fram behovet av innehåll i arenan. Sen genomfördes ett
antal workshops för att arbeta fram en behovsbeskrivning för innehållet i hallarna.
Totalt sett har idrottsföreningarna deltagit i följande workshops som Idrottsrådet genomfört.
1. Effektanalys: ”Vilka effekter vill vi uppnå med en Hallarena vid Ytternområdet?”
2. Värdegrund: Hur ska vi förhålla oss till varandra i arbetet med arenan och vad ska
arenan sen stå för?
3. Diskutera behov, saker att tänka på och detaljer i lokalerna. Fånga minimikrav för
träning/tävling från olika förbund.
Förvaltningen har även fört dialog med andra typer av föreningar så som t ex
pensionärsföreningar och intresseföreningar. Separata dialogmöten hålls löpande med
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föreningar som är extra berörda, tex Ytterby IS, som redan ligger på Yttern med ett arrende
och delvis egenägd mark. Dialog förs även med andra aktörer så som t ex
Västragötalandsregionen och grannkommuner.
Idrottsrådets och idrottsföreningarnas behovsbeskrivning för arenan sammanfattas enligt
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionella lokaler. Anpassade efter föreningarnas behov.
Tåliga lokaler, tåliga materialval. Minskad risk för slitage.
Anpassade så att service, skötsel och underhåll kan ske enkelt och därigenom med en
lägre driftskostnad.
Långsiktighet. Föreningarna vill att anläggningen skall fungera över lång tid. Minst 50 år.
Hög flexibilitet. Lokalernas utformning bör göras så att de kan användas till många olika
aktiviteter under så många timmar som möjligt under dygnet.
Utvecklingsmöjligheter. Att under projekteringsstadiet medverka till att anläggningar i
framtiden kan byggas om eller utökas pga. ändrade behov.
Arenan bör byggas miljövänligt och med en långsiktig hållbarhet.
Tillgänglighet. Arenan skall vara lätt att komma till, oavsett om man kommer med bil,
buss, cykel eller gående. Arenan skall vara anpassad för alla i Kungälv.
Förberedda för framtida tekniska lösningar. IT utvecklingen går fort inom både
fastighetsbranschen och idrottsvärlden.
Att man i projektet tänker på samverkan; Mellan föreningar och skola, mellan föreningar
och kommunens övriga verksamheter samt mellan föreningar och kommersiella
aktörer/företag.
Naturliga möten. Arenan bör ha utrymmen som ger möjlighet till att skapa naturliga,
spontana möten, exempelvis ungdomar som pluggar innan träning, föräldrar som väntar
på att barnen skall träna klart, lag som samlas innan avresa till bortamatch, 2 vänner som
har haft olika ärenden till arenan och som möts i en fikapaus och pensionärsgänget som
tränar ihop.
Utöver föreningarnas behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med behovet av
kommunala verksamhetslokaler för bland annat Bildning och Lärande (Mimers hus
gymnasium) och Trygghet och Stöd (daglig verksamhet). Mimers hus har flera lokaler för
praktiska program i Rollsbo som skulle kunna använda lokaler för idrott och undervisning i
hallarna på Yttern. Gymnasiet erbjuder också Idrottsprofilen som riktar sig till
gymnasieelever som vill kombinera idrott med studier på något av gymnasiets nationella
program. Mimers Hus erbjuder även Nationell Idrottsutbildning, NIU, som riktar sig till
elever som vill kombinera elitidrott med studier inom något av gymnasiets program. Läsåret
2022/2023 kommer NIU* att erbjudas inom idrotterna handboll, bandy och rodd. För att
genomföra Idrottsprofilen och NIU samarbetar gymnasiet med berörda idrottsföreningar i
kommunen. Elever som läser idrottsprofil eller på nationella idrottsutbildningen skulle
kunna få merparten av sin undervisning på arenaområdet. När det gäller lokaler för daglig
verksamhet så har verksamheten ett behov av att lämna sämre, mindre tillgängliga lokaler.
Samtidigt så beviljas fler beslut om daglig verksamhet och just nu kan inte alla beslut
verkställas i egen regi utan en del genom köpt plats. Genom att förlägga lokaler för daglig
verksamhet tillsammans med hallarna i arenan finns goda förutsättningar för väl anpassade
lokaler och meningsfull sysselsättning för deltagarna.
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Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Detta har gjorts genom att
tillämpa SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) måttbok för idrottsanläggningar.
Måttboken innehåller detaljerade mått för cirka 70 olika idrotter. Det kan handla om färger
och linjer, storlek på planer eller bassängdjup. Förvaltningen har även jämfört Ytterns hallar
med redan byggda anläggningar.
Volymen i arenan sammanfattas i kvadratmeter och baserat på detta har en volymstudie
gjorts på platsen Yttern som visar att arenan ryms inom området. Skisserna som finns
framtagna är endast volymstudier och inte ritningar på hur hallarna ska se ut eller på exakt
innehåll. Bild 2 nedan visar detta:

Bild 2: Volymstudie som visar att behovet av hallar ryms på området. Detta är inte en
ritning.
Förvaltningen har inom ramen för det inledande arbetet med hallarenan och finansiell
prognos genomfört omvärldsbevakning av andra arenaprojekt:
• Katrineholm publik Bandyhall
• Enköping publik Ishockeyhall
• Partille Arena
• Kvibergs arena
• Kungsbacka Sporthall (inomhusidrott)
• Tingvalla (Karlstad) Isstadion
• Eriksson Arena Åby (Småland)
• Åbybadet
• Med flera
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Vid en byggnation av hallarna på arenaområdet måste en yteffektivitet eftersträvas där ett
samnyttjande av gemensamma ytor ska bidra till detta. Ytor som omklädningsrum, kansli,
föreningskiosker, förråd, uppvärmning, föreningsgym mm kan delas av flera föreningar. Här
kommer värdegrundsarbetet som föreningarna gjort tillsammans till nytta. En hög
nyttjandegrad på dygnet och året är ett måste för att hantera kommande driftkostnader. Det
innebär att lokaler som används till undervisning på dagtid kan bli samlingslokaler för
föreningar på kvällar och helger. Skolor, föreningar och företag/organisationer använder
arenan på ett sätt på dagtid för att sen bytas mot andra aktiviteter kvällstid. Hallar som är
säsongsstyrda, som tex bandyhallen ska kunna användas till andra aktiviteter under
sommarhalvåret. Möjlighet att lägga in tillfälliga golv för cuper för inomhusidrotter, event,
mässor mm undersöks vidare. Omvärldsbevakningen av andra arenor visar på vikten av att
inte bygga en överkapacitet gällande publik utan i första hand hantera arenan som en
anläggning för breddidrott där några av hallarna har kapacitet för publik. Målsättningen är
en yteffektiv arena med hög nyttjandegrad på dygnet, veckan och året.
För att hantera byggnationen har ett förslag till finansieringsmodell arbetats fram. Den
presenteras under avsnittet ekonomisk bedömning. Där presenteras även en prognos för
kommande drift.
Projektorganisation – projektet ägs och leds av förvaltningsledningen då det är ett
förvaltningsövergripande arbete. Detaljplanen leds av en projektledare som har en
projektgrupp till sitt förfogande. Projektledare kommer att tillsättas för de olika delprojekten
i takt med att de ska genomföras.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är kopplat till följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
 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
Ärendet är kopplat till följande av till kommunstyrelsens resultatmål:
 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 och dess mål utgår i huvudsak från tre perspektiv:
-

Social (och kulturell) hållbarhet omfattar exempelvis jämställdhet, rättvisa och
hälsa.
Ekologisk (eller miljömässig) hållbarhet omfattar exempelvis naturresurser, klimat
och ekosystem.
Ekonomisk hållbarhet omfattar exempelvis konsumtion, produktion och tillväxt.
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Hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling
inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter.
När man arbetar med Agenda 2030 stöter man ofta på begreppet ”holistisk”. Det betyder att
man i sin verksamhet ska tillgodose så många pusselbitar så möjligt i sitt arbete och i
utveckling av verksamheten. En holistisk strategi försöker se helheten i kontext till många
olika delar.
Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en arena för breddidrott
för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Sporter som bland annat handboll,
innebandy, friidrott, gymnastik, hockey, bandy, konståkning, tennis, simning, futsal, basket,
pingis, volleyboll kommer att finnas på samma plats. Målet är att föreningarna genom sitt
aktiva deltagande i arbetet med, och framtagande av, arenan bidrar med sina behov och
kunskaper.
Det sker även ett samarbete med pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter
som kan utövas och ske på arenan. Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer
med funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av
parasporter.
Fokus ligger därmed inte endast på idrott utan även på social hållbarhet inklusive folkhälsa.
Det är ett stort fokus på just barn och unga och arenan kommer inte bara vara en plats för
sport utan även läxläsning, kultur, fritidsaktiviteter och liknande. Kommunens dagliga
verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att finnas på området och
samarbeta med föreningarna för att få en meningsfull sysselsättning för deltagarna i daglig
verksamhet samtidigt som intresse och möjlighet väcks för olika typer av idrotter genom att
de får tillgång till en anpassad idrottsanläggning. Arenaområdet kommer även att berikas
med tex en skatepark och streetbasket, ett befintligt strövområde med motionsspår.
I ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, deklarationen där FN
utmålar arbetet med Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål, lyfts idrotten fram som
en förutsättning och möjliggörare; ”Även idrott är en viktig faktor för en hållbar utveckling.
Vi erkänner att idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom att främja
tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, enskilda personers
och samhällens egenmakt, liksom till målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social
inkludering.” Tack vare idrottens räckvidd, popularitet och grund i positiva värderingar, en
det en av de bidragande faktorerna till de globala målens genomförande. Från gräsrötter till
professionell nivå, från privat till offentlig sektor, skapar sporten starka nätverk av partners
med en gemensam grund. Idrotten och föreningslivet skapar mötesplatser för individer som
annars inte träffas. Idrott är därför ett beprövat kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för att
främja fred och utveckling.
I riksidrottsförbundets strategiska plan för idrottsrörelsen 2022/2025 fastställs att föreningar
behöver även ta sig an hållbarhetsfrågan, där föreningen i stor utsträckning bidrar till den
sociala hållbarheten i samhället men vi behöver även sätta fokus på den miljömässiga
hållbarheten.
Att arbeta med social hållbarhet och folkhälsa handlar om att skapa platser där människor
trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det

7 Arena Yttern - inriktningsbeslut - KS2021/1849-1 Arena Yttern - inriktningsbeslut : Arena Yttern - inriktningsbeslut

13(20)

finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Möjligheterna är stora för idrotten att
på ett positivt sätt bidra till barns och ungas sociala utveckling.
Idrott får barn, ungdomar och vuxna (även äldre vuxna) att utvecklas såväl fysiskt som
mentalt, och därmed bidrar den till positiva hälsoeffekter, men framför allt om träningen tar
hänsyn till idrottsutövarens egen kapacitet, sociala situation och biologiska och psykologiska
mognad. Vidare utvecklas även den personliga förmågan att ta ansvar för och ställa krav på
de verksamheter man deltar i, att kunna samverka inom en gruppgemenskap för att lösa
uppkomna problem samt att våga ta sig an nya och svåra utmaningar.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
En hallarena som är en plats för idrott, inkludering, utbildning, mötesplats för alla åldrar,
mässor, utställningar, tävlingar och event är i linje med ett antal av kommunens styrande
dokument:
 Program för social hållbarhet - ökat innanförskap
 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027
 Idrottspolitiskt program
 Plan för funktionshinderpolitiska arbetet
I likhet med Agenda 2030, fastställer dessa vikten av idrott, fritidsaktiviteter och en plats där
barn- och ungdomar och vuxna kan samlas. En plats där aktörer från idrottens
professionella nivå till nybörjare, från privat till offentlig sektor, möts med idrotten,
föreningslivet och gemenskapen som grund.
Kungälvs kommuns Vision 2040 noterar följande:
”Kultur och fritid Kungälvs varierande natur och rika kulturhistoriska arv ger kommunen
sin identitet och särprägel. Vi skall vårda och utveckla miljön och kulturarvet så att
människor kan njuta av och berikas av upplevelsen. Kulturen är en tillgång för tillväxt och
utveckling. I Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad
upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister. Kungälv är en
kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett
rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid.”
”Ett positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande bidrar till ett dynamiskt och
varierat näringsliv. Kungälvs utveckling beror i hög grad på utvecklingskraften hos
näringslivet i kommunen.”
”Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda
förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när
det gäller antalet barn och ungdomsaktiviteter som våra föreningar genomför i relation till
antalet barn och unga i kommunen. Vi är stolta över vår bredd att vi har så många idrotter
representerade hos oss samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller
internationell nivå. Idrottens roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med
återbäring.”
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Arenans utformning ska kunna möta kommuninvånarnas nutida och kommande behov.
Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Idrotten och
föreningslivet skapar mötesplatser för individer som annars inte träffas.
Hallarenan kommer inte endast att vara en arena för eliten. Det här är arenan för
breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Sporter som bland annat
handboll, innebandy, friidrott, gymnastik, hockey, bandy, konståkning, simning, futsal,
basket, pingis, volleyboll kommer att finnas på samma plats. Målet är att föreningarna
genom sitt aktiva deltagande i arbetet med arenan bidrar med sina behov och kunskaper
men även att de ska söka de bidrag som är möjliga för föreningslivet att söka.
Arenan ska möjliggöra matcher med publik och cuper så som Bohus cup, lägerverksamhet
för barn och unga, idrottsgymnasium med mera. Det är ett stort fokus på just barn och unga
och arenan kommer inte bara vara en plats för sport utan även läxläsning, kultur,
fritidsaktiviteter och likande.
Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med funktionsnedsättning kan delta i
aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av parasporter och kommunens dagliga
verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att finnas på området och
samarbeta med föreningarna.
Möjligheterna är stora för idrotten att på ett positivt sätt bidra till barns och ungas sociala
utveckling och folkhälsa. Utöver positiva sociala effekter får idrotten barn, ungdomar och
vuxna (även äldre vuxna) att utvecklas såväl fysiskt som mentalt, och bidrar den till positiva
hälsoeffekter. Vikten av möjligheten att utöva idrott och fritidsaktiviteter fastställs bland
annat i artikel 31 ”Vila och fritid” i FN:s konvention om barns rättigheter
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”.
Barn- och ungdomsperspektivet har varit, och är, en av grundpelarna i arbetet med
hallarenan. Såsom det fastställs i barnkonventionen, är det viktigt barn och ungdomar ges
möjlighet att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Syftet är att barn och
unga inte endast får möjlighet att delta i arbetet genom föreningar, utan även genom andra
kanaler såsom enkäter, elevråd och liknande. Detsamma gäller andra målgrupper för arenan,
såsom personer med funktionshinder och seniorer.
Arenan är ett idrottscentrum för folkhälsa och breddidrott, för livets alla skeden. En del
äldre anläggningar fasas ut för att ersättas av hallarna på arenaområdet. Målet är en effektiv
drift och en god service över en lång tid framöver.

Ekonomisk bedömning
Prognos investeringsutgifter
Prognosen för investeringsutgiften för hallarna i arenan baseras på det innehållsbehov som
arbetats fram tillsammans med föreningarna och förvaltningen.
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För att beräkna kostnad per kvadratmeter har andra projekt omvärldsbevakats. I vissa fall har
även idrotternas specialförbund eller specialiserade aktörer byggbranschen tillfrågats för att
få fram en genomsnittlig kostnad per kvadratmeter. Beräkningarna innehåller kostnader för
grundläggning och hallar med standardutförande. Antal kvadratmeter per idrott är beräknat
enligt SKR:s måttbok.
Dessutom har en prognos gjorts för behov av infrastruktur i form av gator,
dagvattenhantering, parker/ lekplatser mm. Delar av infrastrukturen i området ska betalas av
exploatörer vid en framtida marköverlåtelse av mark för bostäder och verksamhetslokaler.
I bild 3 nedan följer en sammanställning över prognosen för investeringskostnaden för
hallar och infrastruktur.

Bild 3: prognos investeringsutgiften
Prognos driftkostnader.
Driftkostnaden för en investering uppstår när den tas i bruk, dvs när verksamheten kan
starta och byggnaden eller anläggningen börjar driftas. För hallarna i arenan bedöms de
första driftkostnaderna med helårseffekt uppstå 2024 och 2025.
För att arbeta fram en prognos för kommande driftkostnader för hallarna i arenan har två
olika simuleringar gjorts av driftsekonomin. Den ena simulering baseras på en procentsats av
investeringen och är det beräkningssätt som används bland annat i kommunens investeringsoch driftsprogram. Den andra simuleringen baseras på branschnyckeltal per kvadratmeter
från Repab Fakta. För simhall och isrinkar har det varit svårt att få fram branschnyckeltal
för drift. Därför har driftkostnader uppskattats via befintliga kommunala driftkostnader och
omvärldsbevakning av andra anläggningars driftkostnader.
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Simuleringarna visar en prognos för driftkostnader som ligger mellan 29-33 mkr per år.
Detta avser drift-och underhåll för hallarna och infrastruktur som tex gator och parker. En
separat simulering av kapitalkostnader baserat på investeringen i arenan visar på en prognos
på ca 36 mkr inklusive infrastruktur som gator och parker. Kapitalkostnaderna utgörs av en
avskrivningsdel och en räntedel. Kapitalkostnaden uppstår när objektet tas i bruk.
Avskrivningar redovisar anläggningstillgångars värdeminskning över tid och fördelar utgiften
för att anlägga den som en kostnad under avskrivningstiden. Bild 4 nedan visar simuleringen
av driftkostnader och kapitalkostnader baserat på antal kvadratmeter och
investeringskostnader.
Driftkostnaderna för arenan kommer att kunna minskas med intäkter genom att föreningar
betalar taxor för hallarna, allmänheten betalar inträden för simhallen och företag och
organisationer betalar hyror för att använda anläggningen för sin verksamhet. Exempel på
företag kan vara babysimföretag, rehabföretag, restaurangföretag och evenemangsföretag.
Det finns vissa utmaningar i att simulera en framtida intäkt eftersom det är beroende av hur
arenan utformas och vilken nivå på taxor, inträden och hyror som beslutas. Vid en första
simulering visar sig intäktsnivån kunna ligga runt 10 mkr per år. I de anläggningar som fasas
ut uppgår intäkterna till ca 6,7 mkr per år.
Driftsimulering arenan

Simulering 1 (procentsatser)

Simulering 2, nyckeltal från Repab

Kapitalkostnad (ränta och
Funktion
yta m2 totalpris
dkk av investering (personal, drift)
kr/m2 enligt Repab fakta ink PU
avskrivning) simulerad 5%
Bandyis och läktare
10000
70 000 000 kr
5 600 000 kr
4 200 000 kr
Hockeyrink (2st) och läktare (1st)
5600
100 000 000 kr
5 000 000 kr
5 376 000 kr
Förråd, omkl mm för ishallarna
7000
50 000 000 kr
2 500 000 kr
2 940 000 kr
Totalt IS
22600
220 000 000 kr
13 100 000 kr
12 516 000 kr
11 000 000 kr
Simhall plus läktare
3200
144 000 000 kr
7 200 000 kr
5 120 000 kr
Omklädning mm för simhall
5600
112 000 000 kr
3 360 000 kr
2 352 000 kr
Totalt sim
8800
256 000 000 kr
10 560 000 kr
7 472 000 kr
12 800 000 kr
Idrottshall med läktare + träningshall
3500
81 000 000 kr
2 430 000 kr
1 470 000 kr
Omklädning mm för idrottshall
4500
45 000 000 kr
1 350 000 kr
1 890 000 kr
Totalt Idrottshall
8000
126 000 000 kr
3 780 000 kr
3 360 000 kr
6 300 000 kr
Tennishall inomhus
3500
20 000 000 kr
1 000 000 kr
1 470 000 kr
Tennisplan utomhus
825
3 000 000 kr
150 000 kr
346 500 kr
Totalt tennis
4325
23 000 000 kr
1 150 000 kr
1 816 500 kr
1 150 000 kr
Konstgräs (1st) på yttern
7000
8 000 000 kr
640 000 kr
640 000 kr
Löparbana på yttern
3200
5 000 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
Lekplats/utegym
1000
1 500 000 kr
120 000 kr
120 000 kr
Totalt arenan
39400
639 500 000 kr
29 600 000 kr
26 174 500 kr
31 975 000 kr
Infrastruktur arenaområdet
100 000 000 kr
3 000 000 kr
3 000 000 kr
5 000 000 kr
Totalt
739 500 000 kr
32 600 000 kr
29 174 500 kr
36 975 000 kr
*Rödmarkerad: här saknas nyckeltal från Repab,
nyckeltal från omvärldsbevakning har använts

Bild 4: prognos driftskostnader
Utfasning av nuvarande idrottslösningar
Uppdrag nr 16 för arenan i budgetdirektiv 2021-2022 innehåller 13 hållbara punkter för
genomförandet. Punkt nr 1 uppger följande:
”Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel. ”
Driftkostnaderna i de befintliga idrottsanläggningar som kan fasas ut om arenan byggs har
sammanställts i bild 5 nedan. Den befintliga driftkostnaden uppgår till ca 27 mkr om alla
föreslagna anläggningar fasas ut. Här ska tilläggas att alla anläggningar inte kommer kunna
fasas ut samtidigt. Målet är att inga anläggningar fasas ut förrän de ersatts av en annan
lösning. Därutöver tillkommer att kommunen har en årlig kostnad för ersättningar till
föreningarna när de hyr i andra kommuner för att det inte finns lediga halltider i Kungälv.
År 2020 var det första året som föreningarna ansökte om detta och summan uppgick då till
ca 100 000. Med tanke på att det var under pandemin kan summan förutsättas vara högre ett
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normalt år. Om föreningarna får halltider i den egna kommunen bedöms kostnaden för
halltider i andra kommuner kunna minimeras.

Bild 5: sammanställning över driftkostnader för anläggningar som kan fasas ut
Alla kommunala idrottsanläggningar kan inte fasas ut då de ligger vid skolor eller har andra
funktioner än de som avses i arenan (tex konstgräs, kastplaner, utebad m fl.)
När en anläggning ska upphöra, det vill säga inte längre användas till verksamhet, behöver
den avvecklas. Om anläggningen rivs för att lämna plats för annan byggnation ska de
bokförda värden som kvarstår i anläggningen hanteras. Bokfört värde är det värde för
anläggningen som finns upptaget i balansräkningen. Det kvarstående bokförda värdet
hanteras vanligen genom att det tas upp som en engångskostnad det året som anläggningen
rivs.
Kostnaden för att hantera kvarstående bokförda värden i en anläggning som rivs bedöms
ofta mot en möjlig framtida exploateringsintäkt på samma plats. I bild 6 nedan redovisas en
sammanställning över bokförda värden på anläggningar som skulle kunna fasas ut, helt eller
delvis, vid en byggnation av arenan på Yttern.

Bild 6: bokförda värden år 2021 för anläggningar som helt eller delvis kan fasas ut
Prognos exploateringsinkomster inom arenaområdet
En prognos för möjliga exploateringsinkomster på arenaområdet visar att om priset på
marken är i det lägre spannet och det byggs 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter kan
inkomsten bli ca 188 mkr: Är ersättningen i det högre spannet kan inkomsten bli ca 213
mkr.
För att binda upp exploateringsinkomster i arenaprojektet behöver markanvisningsavtal
tecknas med exploatörer som bygger bostäder och lokaler. Det finns flera olika sätt att
anvisa marken och beslut om detta fattas politiskt.
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Arenaområdet är indelat i flera etapper av detaljplaner. Markanvisningsavtal kan tecknas i
den takt som detaljplanerna blir klara. Det innebär att inkomster från exploatering också
kommer att komma etappvis. Den sista etappen är dessutom beroende av hur
Marstrandsvägen kommer att utformas framöver. I bild 7 nedan finns en sammanställning
över prognos för exploateringsinkomster. Prognosen är baserad på att de fem föreslagna
etapperna i detaljplanearbetet genomförs. Etapperna innehåller både verksamhetslokaler och
bostäder.

Bild 7: prognos exploateringsinkomst
Finansieringsmodell för hallarna på Yttern
Kommunens tillgångar kan vara finansierade med eget kapital eller med lån. Rambudgetens
finansiella ramverk anger att intäkter från fastighetsförsäljning endast skall användas för att
minska kommunens skulder alternativt för att finansiera viktiga investeringar inom
välfärden
I samband med det årliga rambudgetarbetet presenteras en kassaflödesanalys. Den syftar till
att förtydliga hur kommunen finansierar investeringar, medfinansiering och exploateringsverksamhet. Det som kommunen inte kan finansiera genom sin verksamhet behöver lånas
upp.
Förvaltningens förslag till finansieringsmodell för hallarna på arenaområdet redovisas i bild
8 nedan.

Bild 8: förslag på finansieringsmodell
Finansieringsmodellen bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av infrastrukturen
ska finansieras av kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-och
driftprogram.
Investeringar som inte kan finansieras av eget kapital innebär en upplåning. För att minska
behovet av upplåning behöver därför exploateringsinkomster bidra till finansiering av
investeringarna inom arenaområdet. Det finns möjligheter till exploateringsinkomster inom
arenaområdet som beskrivs ovan. Enligt dagens prognoser behövs det
exploateringsinkomster utöver arenaområdet för att lånebehovet ska hållas på en rimlig
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nivå. Detta ligger helt i linje med rambudgetens finansiella ramverk där intäkter från
fastighetsförsäljning kan användas för att finansiera viktiga investeringar inom välfärden.
Med fastighetsförsäljning menas här avyttring av kommunal mark för
exploateringsändamål.
I sammanhanget är viktigt att nämna att flödet av likvida medel, dvs inkomster och utgifter,
för arenan och fastighetsförsäljningar måste ske koordinerat för att inte öka lånebehovet.
Det innebär att inkomster och utgifter behöver komma tidsmässigt samtidigt. Det kommer
även att finnas ett behov att låna för arenabyggnationen men genom att använda
exploaterings-intäkter minskas lånebehovet framöver.
Kungälvs idrottsföreningar har möjlighet att bidra ekonomiskt till utvecklingen av arenan
och arenaområdet genom att ansöka om investeringsbidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden med flera. Storleken på dessa bidrag är dock
begränsade och därför har ingen procentsats fördelats på föreningarna i
finansieringsmodellen. Det finns en rad förutsättningar och kriterier som ska vara uppfyllda
för att föreningarna ska kunna söka. Förvaltningen kommer att samordna ansökningar och
stötta föreningarna i ansökningsprocessen.
Finansieringsmodellen är endast en modell för finansiering och inte ägande. Om föreslagen
finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och äger hallarna i
arenaområdet. Att en viss del av hallarenan finansieras med exploatering innebär att
marköverlåtelser sker till privata byggherrar och att inkomster från detta ska bidra
tillkommunens likviditet och därmed till minskat lånebehov för hallarna. Byggherrar som
får en markanvisning på arenaområdet eller annat område i kommunen får alltså ingen
ägarandel eller rådighet över arenan utan endast sin egen exploatering.
Finansieringsmodellen behöver arbetas in i rambudget 2023 - 2026 med utblick mot 2030.
Det avser de ekonomiska konsekvenserna för både drifts- och investeringsbudgeten samt hur
exploateringsverksamheten ska bidra till att minska lånebehovet.
Rambudgeten beslutas politiskt i mars/april årligen. Alla beslut om marköverlåtelser i
exploateringssyfte beslutas politiskt. Eventuella IOP-avtal eller andra avtal som rör
överenskommelser med föreningarna beslutas politiskt.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med
utblick mot 2030.
2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till
kommunstyrelsen.
3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till
beslut.
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från
2021-2022.
2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:
Pia Jakobsson, Anders
Holm, Åsa Berglie
För kännedom till:
Rickard Holmgren
Fredric Norrå

Åsa Berglie
Projektchef
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Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732-125)
Sammanfattning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta
markanvisningsavtal.
Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att motparten erhåller en option
att få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande
detaljplan.
Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande detaljplanen, av ett
marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för genomförande av
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till bolaget. Vissa av villkoren i kommande
marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för att minska
utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa bolaget till deras vinnande anbud.
I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att bolaget ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som
hyrboköp och att bolaget bl.a. ska bygga bostäder med särskild service.
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för kvarter 7 med syfte att
pröva vinnande anbuds lämplighet.

Juridisk bedömning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud bäst
uppfyllde av kommunen ställda villkor och som därför utgjort utgångspunkt för
markanvisningsavtalets villkor.
Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom
skall beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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skall vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt
att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att
kommunen ej skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa
till ett pris som överstiger marknadspriset.
Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att
motpartens anbud är marknadsmässigt vilket visat sig vara fallet.
Bakgrund
Kongahälla är ett stort nytt bebyggelseområde i centrala Kungälv. Västra delen av området
blev färdigställt under 2021 medan den östra delen påbörjas under nästa år. Samtliga kvarter
har tidigare sålts av kommunen till olika byggbolag. Kvarter 7, som är beläget utanför ICA
Maxis huvudentré intill Evenemangstorget, är det sista kvarvarande bostadskvarteret i
kommunal ägo.
I ett led av ny och hög stadsbebyggelse inom Kongahällaområdet har kommunen för avsikt
att, i en ny detaljplan, pröva högre bebyggelse (ca 16 våningar) i kvarter 7 än vad nuvarande
detaljplan medger (ca 5 våningar).
Kommunen utformade därför ramar och villkor för en öppen markanvisningstävling för att
få fastighetsmarknadens förslag på lämplig bebyggelse. Parallellt utlyste kommunen också en
markanvisningstävling för byggrätten inom detaljplanen Klocktornet 36 och del av Gärdet
1:3 mfl i Liljedal. Tävlingarna pågick från slutet av juni t.o.m. sista september år 2021 och
12st respektive 18st förslag inkom till kommunen i Kongahälla respektive Liljedal.
Tävlingsförutsättningar som kommunen ställde var diverse grundkrav för att bl.a. säkerställa
anbudsgivarnas ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och att behörig
firmatecknare ställer sig bakom inskickat förslag.
Anbudsgivarna fick fylla i fakta (pris, antal BTA, antal lgh, kontaktuppgifter mm) i ett
anbudsformulär samt presentera sitt förslags vision och intention genom beskrivningar,
kartmaterial och gestaltningsbilder. För att anbuden skulle ses som kompletta krävdes också
två färdigställda referensprojekt och en projekttidplan.
Det anbuden utvärderades på, vilket också framgick av tävlingsförutsättningarna, var
följande parametrar:







Pris
Gestaltning
Parkeringslösning
Miljö
Sociala bostäder
Genomförande

Kommunen har varit tydliga med att kommunen förbehåller sig möjligheten att slå ihop
anbuden i Kongahälla och Liljedal till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på
vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.

8 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla - KS2015/1732-125 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla : Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla - Tjänsteskrivelse

3(5)

Ett utkast till markanvisningsavtal för Kongahälla och marköverlåtelseavtal för Liljedal har
funnits med bland tävlingsmaterialet och anbudsgivarna har, genom inskickat anbud,
accepterat villkoren i avtalen.
Förvaltningen har, efter gedigen utvärdering av samtliga inkomna anbud, kommit fram till
att Magnolia Fastighetsutveckling AB (Magnolia) har de bäst lämpade anbuden i båda
tävlingarna.
Följaktligen föreslås markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal tecknas med Magnolia
avseende kommunala byggrätter inom Kongahälla respektive Liljedal.
Därutöver behöver Magnolias förslag för kvarter 7 prövas i en ny detaljplan.
Verksamhetens bedömning
Magnolias anbud för kvarter 7 i Kongahälla uppfyllde kraven för utvärderingsparametrarna
genomförande, sociala bostäder, miljö och parkeringslösning på ett godtagbart sätt likt de
flesta andra anbuden i tävlingen.
Priset som Magnolia erbjuder att betala för kvarter 7 ligger i den övre delen av spannet över
inkomna anbud.
Den avgörande faktorn till att Magnolias anbud gick vinnande ur tävlingen är deras
välgestaltade bebyggelseförslag som förvaltningen anser vara klart bäst av samtliga inkomna
förslag med följande motivering:
Välavvägd variation som är sammanhållen av fasadmaterialet trä. Material tillsammans med
vald fönstring skänker lätthet till den något massiva volymen. Annonsering mot torg genom
direktkontakt mellan det och gård fungerar stimulerande för båda funktionerna. Gårdens
begränsade yta kompenserad till fullo av takterrasser, rika på olika användningar. Händelser
runt hela bottenvåningen, dessutom i föredömligt markerad sockelvåning i balans med
resten av kvarteret upptill.
Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att Magnolia erhåller en option att
få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande
detaljplan. Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande
detaljplanen, av ett marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för
genomförande av projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Vissa av villkoren i
kommande marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för
att minska utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa Magnolia till deras vinnande
anbud.
I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl gatukostnadsersättningen
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att Magnolia ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som
hyrboköp och att Magnolia bl.a. ska bygga bostäder med särskild service.
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
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För att kunna förverkliga Magnolias förslag krävs en planändring av den befintliga
detaljplanen för Kongahälla Östra avseende kvarter 7. Denna prövning bör påbörjas inom
kort varför förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om planstart.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Genom att integrera bostäder med särskild service i ett större bostadskomplex skapas inte
bara trygg omsorg utan också möjligheter till möten mellan människor med och utan behov
av särskild service.
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Både inför och under markanvisningstävlingen har dialog förts med berörd ägare av
grannfastigheten (ICA). I samband med upprättande av kommande detaljplan kommer
omfattande dialog och samarbete med Magnolia och ICA föras.
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Den välfungerande projektorganisationen för projekt Kongahälla samt etablerad samordning
och samarbete med övriga exploatörer bäddar för en bra samordning mellan infrastruktur,
närliggande byggprojekt och utbyggnaden av kvarter 7.
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Kvarter 7 ansluts till Kongahällas sopsugsanläggning vilken uppmuntrar till sortering samt
leder till minskade transporter. Genom kommunens parkeringsnorm uppmuntras
exploatören att minska parkeringsbehovet genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar,
västtrafikkort samt bil- och cykelpooler. Dessa lösningar har Magnolia också framhävt i sitt
anbud.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Som ovan nämnts kommer Magnolia utveckla ett hållbart projekt genom klimatsmarta
parkeringslösningar och materialval. Under kommande detaljplanearbete kommer
miljömålen att prövas och lösningar beskrivas.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Markanvisningsavtalet och Magnolias anbud förhåller sig väl till gällande styrdokument.
Detaljplanen ska arbetas fram utifrån gällande styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Med tanke på att kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling har
näringslivet, närmare bestämt samtliga fastighetsbolag, haft möjligheten att delta. Genom en
rättvis utvärdering har sedermera Magnolias förslag korats till vinnare varför
markanvisningsavtal föreslås tecknas med bara det bolaget.

8 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla - KS2015/1732-125 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla : Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla - Tjänsteskrivelse

5(5)

Om anbudet kan förverkligas genom den kommande detaljplaneprocessen skapas ett stort
överskott för skattekollektivet genom stora intäkter av markförsäljningen mot relativt små
kostnader i form av detaljplanearbete och troligtvis låga exploateringskostnader.
En detaljplaneprocess sker enligt Plan- och bygglagen som föreskriver en slags demokratisk
process där diverse olika typer av sakägare får tycka till.
Någon nämnvärd direkt påverkan utifrån ett barnperspektiv ser inte förvaltningen just nu.
Ekonomisk bedömning
Om detta markanvisningsavtal sedermera mynnar ut i en lagakraftvunnen detaljplan och
giltigt marköverlåtelseavtal med samma eller liknande bebyggelseförslag och köpeskilling
som framgår av Magnolias anbud blir köpeskillingen 103 MSEK. Om exploatören väljer att
öka byggrätten kan intäkterna öka med ytterligare 6 MSEK.
Tidigare prognos var drygt 40 MSEK baserat på den byggrätten som finns i nuvarande
detaljplan.
Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2024. Kostnader för arbetet
med detaljplanen samt dess genomförande bedöms vara relativt låga och uppstår löpande
under tiden fram till och med samt efter år 2024.
Förslag till beslut
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
markanvisningsavtalet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarter 7 i Kongahälla.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
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Mellan Magnolia Fastighetsutveckling AB, org.nr: 559314-7357, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg,
nedan kallad Exploatören, och Kungälvs Kommun, org.nr 212000-1371, 442 81 Kungälv, nedan kallad
Kommunen, gemensamt kallade Parterna, träffas härmed följande

MARKANVISNINGSAVTAL
Avseende kvarter 7 i Kongahälla i Kungälvs kommun.
Innehåll:
MARKANVISNINGSAVTAL........................................................................................................................1
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Till detta Markanvisningsavtal hör bilagda handlingar:
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

Exploatörens anbud, daterat 2021-09-30
Tävlingsförutsättningar inkl. frågor och svar
Karta över kvarter 7
Definition av BTA

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
A1. Bakgrund och syfte
Kommunen har utlyst en markanvisningstävling, se bilaga 2, för kvarter 7 där Exploatörens anbud
som framgår av bilaga 1 och nedan kallas ”Anbudet” valdes som vinnare.
Detta Markanvisningsavtal reglerar villkoren inför kommande ändring av gällande detaljplan,
markanvisning till Exploatören och genomförandet av byggnationen inom kvarter 7 i Kongahälla.
Ett marköverlåtelseavtal som än mer detaljerat reglerar överlåtelsen och genomförandet kommer att
tecknas innan Detaljplanen antas.

1
Sign:_______

8 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla - KS2015/1732-125 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla : Markanvisningsavtal Kv 7 Kongahälla_2021-11-01 UTKAST

Markanvisningsavtal Kvarter 7

version 2021-11-01

A2. Område och förutsättningar
Det området som omfattas av detta markanvisningsavtal utgörs huvudsakligen av kvarter 7 i
Kongahälla som i sin tur utgörs av fastigheten Karolinen 1 och en del av fastigheten Gärdet 1:20, se
rödmarkerat område på bilaga 3.
Kvarter 7 utgörs av kvartersmark med bostadsändamål i gällande detaljplan. I kvarterets markplan får
handel och parkering finnas. Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit
överens om att parkering i markplan av kvarter 7 ska anordnas och förvaltas av en
gemensamhetsanläggning till förmån för ICA, McDonalds och Kommunen.
Detta markanvisningsavtal omfattar också sådana åtgärder utanför kvarter 7 som föranleds av
Exploatörens byggnation.

B. DETALJPLAN
B1. Förutsättningar och beskrivning
Kvarter 7 ingår i gällande detaljplan Kongahälla Östra där genomförandetiden upphörde 2021-07-14.
Byggrätten är ca 6700 kvm BTA och utgörs av ett nästintill slutet kvarter i 4-5 våningar med handel
och parkeringsplatser i markplan.
Kommunen avser att ändra gällande detaljplan avseende befintlig byggrätt för kvarter 7 för att
möjliggöra Anbudet. Den nya detaljplanen kallas i detta avtal för ”Detaljplanen” .
Exploatören har inkommit med förslag om att öka byggrätten med 1000 kvm BTA utöver de 10719
kvm BTA bostäder som framgår av Anbudet vilket ska prövas i Detaljplanen.

B2. Plan- och bygglovsavgift
När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt detta avtal och kommande marköverlåtelseavtal ska
Exploatören inte betala planavgift för kvarter 7. Exploatören betalar däremot bygglovsavgift enligt
vid debiteringstillfället gällande taxa.

C. MARKANVISNING
C1. Markanvisning
Kommunen markanvisar härmed kvarter 7 till Exploatören som därmed ges en exklusiv rätt att
tillsammans med kommunen arbeta fram Detaljplanen och får möjlighet att ensam förhandla med
Kommunen om att teckna kommande marköverlåtelseavtal samt därefter bli ägare till kvarter 7.
För denna rättighet ska Exploatören betala ett engångsbelopp om 500 000 kr till Kommunen.
Kommunen behåller hela beloppet om markanvisningen inte resulterar i ett tecknat
marköverlåtelseavtal. Om markanvisningen fullföljs genom tecknat marköverlåtelseavtal ska avgiften
avräknas köpeskillingen.
Kommunen skickar faktura på 500 000 kr efter att båda parter har undertecknat detta avtal.

D. KÖPEVILLKOR I KOMMANDE MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
D1. Köpeskilling och gatukostnadsersättning
Den preliminära köpeskillingen och gatukostnadsersättningen för kvarter 7 är 34 300 800 respektive
68 601 600 kronor baserat på Anbudet om totalt 10719 kvm BTA á 9600 kr per kvm BTA för ändamål
bostadsrätter och/ eller hyresrätter inkl gatukostnadsersättningen.
I det fall skillnad föreligger mellan förslaget i Anbudet enligt ovan och slutlig medgiven byggrätt enligt
beviljat bygglov enligt Detaljplanen skall en reglering av köpeskillingen ske med indexjusterat pris per
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kvm BTA för ändamål bostadsrätter och/ eller hyresrätter vid utökning alternativt minskning av
byggrätten. Justering för minskning av byggrätten i förhållande till Anbudet får dock inte understiga
95% av Detaljplanens totala byggrätt i kvm BTA för ändamål bostad.
Om det blir lokaler och/ eller bostäder med särskild service i kvarter 7 ska en värdering för dessa
specifika ändamål göras inför antagandet av Detaljplanen. Denna värdering kommer läggas till grund
för köpeskilling av dessa ytor som Exploatören betalar till kommunen utöver ovan angiven
köpeskilling.
Vid beräkning av byggrätt uttryckt i kvm BTA enligt ovan skall hänsyn tas till punkt I, Mätning av
bruttoarea.
Köpeskillingen och gatukostnadsersättningen ska indexregleras från tidpunkten för detta avtals
undertecknande fram till betalningstidpunkt av slutlikviden och gatukostnadsersättningen.
Justeringen ska göras utifrån prisutvecklingen som framgår av Svensk Mäklarstatistik för
bostadsrätter inom Stor-Göteborg.

D2. Köpeskillingens och gatukostnadsersättningens erläggande
Köpeskillingen och gatukostnadsersättningen skall erläggas av Exploatören mot faktura genom
insättning på av Kommunen anvisat konto enligt följande:
- dellikvid om 10% av den preliminära köpeskillingen och 10% av gatukostnadsersättningen erläggs
inom 30 dagar efter att kommande marköverlåtelsesavtal tecknats och blivit giltigt genom
kommunalt beslut.
- slutlikvid, motsvarande den slutligt justerade köpeskillingen med medgiven yta kvm BTA enligt
bygglov och eventuella tillägg för verksamhetslokaler eller bostäder med särskild service, reducerad
med dellikvider enligt denna punkt och punkt C1 ovan, erläggs inom 30 dagar efter det att bygglov
beviljats.
- resterande 90% av den slutgiltigt indexjusterade gatukostnadsersättningen erläggs inom 30 dagar
efter det att bygglov beviljats.

D3. Köpebrev
När Exploatören betalat hela gatukostnadsersättningen och hela köpeskillingen för kvarter 7 skall
Kommunen överlämna kvitterat köpebrev för Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20 till Exploatören som
bekräftelse på fullgjord betalning.

D4. Tillträde
Tillträde till kvarter 7 sker så snart slutlikvid har erlagts enligt ovan. Denna dag kallas Tillträdesdagen.
Exploatören har rätt att efter överenskommelse med Kommunen genomföra erforderliga
undersökningar inom kvarter 7 innan Tillträdesdagen. Själva byggnationen av kvarter 7 får dock inte
starta tidigare än vad som framgår av punkt J1 nedan om inte Parterna kommer överens om annat.
Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick,
om Kommunen så fordrar.

D5. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelskattskostnader betalas i sin helhet av Exploatören.
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D6. Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för kvarter 7 till den del de
belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören svarar för sådana kostnader och inkomster från
och med Tillträdesdagen.

E. FASTIGHETSBILDNING
Det krävs en fastighetsreglering för att bilda en fastighet som utgörs av all kvartersmark i kvarter 7.
Exploatören och Kommunen ska efter samråd ansöka om lämplig fastighetsbildning. Kostnader för
denna fastighetsbildning samt eventuella övriga nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder betalas av
Exploatören.
Exploatören blir, efter godkänd ansökan hos Inskrivningsmyndigheten, lagfaren ägare till kvarter 7
efter att Detaljplanen vunnit laga kraft, köpeskillingen till fullo är betalad, Kommunen utfärdat
köpebrevet och fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Parterna ska därutöver teckna ett avtalsservitut för sopsugsanläggning som kvarter 7 ska anslutas till.
Detta avtalsservitut ska inskrivas i fastighetsregistret vilket Kommunen ansvarar för och bekostar.

F. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR
F1. Allmän platsmark
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom gällande detaljplan Kongahälla Östra samt
intilliggande detaljplaner. Kommunen har byggt ut merparten av området och ansvarar också för
återstående utbyggnad av alla anläggningar inom allmän platsmark.
Utformningen av den allmänna platsmarken ska i stora drag följa de gestaltningsprinciper som tagits
fram i samband med detaljplanen för Kongahälla Östra om inte annat arbetas fram under
Detaljplanens framtagande.

F2. VA-anläggningar
Enligt punkt H1 i detta avtal.

F3. Parkering
Exploatören avser att lösa hela parkeringsbehovet inom eget kvarter i enlighet med vid var tid
gällande parkeringsnorm för centrala Kungälv.
Exploatören ges dock möjlighet att, genom tecknande av separat avtal, friköpa parkeringsplatser av
Kommunen för att täcka parkeringsbehovet. Kostnad för friköp av en parkeringsplats uppgår i juni
2021 till 260 000 kronor. Beloppet ska betalas 30 dagar efter att bygglov för kvarter 7 är beviljat och
indexregleras med KPI fram till dess betalning sker.
Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit överens om att ca 24st
parkeringsplatser i markplan av kvarter 7 ska anordnas och förvaltas av en gemensamhetsanläggning
till förmån för ICA, McDonalds och Kommunen. Detta utgör utgångspunkten och ska utredas vidare
under arbetet med Detaljplanen.

G. HUSBYGGNATION
G1. Husbyggnation och upplåtelseformer
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvarter 7 och ska följa de gestaltningsprinciperna som
framgår av Anbudet och Detaljplanen.
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Eftersom Anbudet valdes som vinnande bidrag i markanvisningstävlingen är det av yttersta vikt att
ovanstående följs. Avvikelser från detta kan resultera i vite vilket kommer förtydligas i kommande
marköverlåtelseavtal.
Exploatören har lyft önskemål om att eventuellt upplåta alla eller delar av bostäderna som
hyresrätter vilket är ett avsteg från markanvisningstävlingen och Anbudet. Kommunen accepterar
dock härmed detta eventuella avsteg utan vitesföreläggande då det följer Kommunens direktiv för
Kongahällaprojektet och då Exploatören accepterar att betala kvadratmeterpriset för bostadsrätter
även för upplåtelseform hyresrätter enligt punkt D1 ovan.
G1.1. Bostäder med särskild service
Under tävlingens gång har Kommunen identifierat behovet av bostäder med särskild service. Om det
under arbetet med Detaljplanen inte framkommer några omöjliga hinder mot den formen av
bostäder i kvarter 7 ska Exploatören tillse att iordningsställa en hyresenhet i form av en gruppbostad
om minst 6st lägenheter inkl tillhörande allmänna ytor, förråd och personalutrymmen.

G2. Tidplan
Tidplan framgår i punkt J1 i detta avtal och av Exploatören inlämnat Anbud.

H. TEKNISK FÖRSÖRJNING
H1. VA-anslutning
Kommunen har byggt ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till kvarter 7 och ska, i
samråd med exploatören, upprätta förbindelsepunkter. Exploatören ansluter till VA i det av
Kommunen anvisade läget.

H2. Dagvatten
Kommunen har byggt ut det allmänna dagvattennätet och en avsättning för kvarter 7 finns utbyggt.
Exploatören ansvarar för dagvattenhanteringen inom kvarter 7 vilken ska ske enligt Kommunens
gällande dagvattenpolicy vid tidpunkten för åtgärden.

H3. Betalning av anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp
Anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp betalas av Exploatören enligt vid varje
debiteringstillfälle gällande taxa.

H4. Värme
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt fjärrvärmenät som ägs av Kungälv Energi AB och har byggts fram
till kvarteret. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv Energi
AB.

H5. El för kraft och belysning
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB och finns framdraget till
kvarteret. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv Energi
AB.

H6. Bredband
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt nät för bredband som finns framdraget till kvarteret.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med berörd leverantör.
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H7. Avfallshantering och sopsug
Både bostäderna och verksamhetslokalerna i kvarter 7 ska anslutas till befintlig sopsugsanläggning
som finns framdraget till kvarter 7. Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnaden av
anläggningen inom kvarter 7.
I övrigt gäller avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10(§ 241/ 2015). I det fallet
nya föreskrifter antas av Kommunen före Exploatören påbörjar sin byggnation ska självklart de nya
gälla istället.
För anslutning till den befintliga sopsugsanläggningen erlägger Exploatören 3 425 000 kr exkl moms
till Kommunen. Ett särskilt avtalsservitut som reglerar ansvaret kommer att tecknas mellan parterna.

I. MÄTNING AV BRUTTOAREA (m2 BTA)
I detta avtal är all BTA lika med BTA ovan mark samt ljus BTA. Vad som tolkas in i BTA definieras
närmare i bilaga 4.

J. GENOMFÖRANDE
J1. Tidplan
Byggnation av kvarter 7 får påbörjas när Detaljplanen har vunnit laga kraft men tidigast januari 2024.
Exploatören ska därefter se till att skyndsamt söka bygglov och därefter påbörja byggnationen och
avsluta den inom maximalt tre år för att inte belastas med vite i enlighet med kommande
marköverlåtelseavtal.

J2. Organisation för genomförande
För genomförandet av kvarter 7 samt övriga obebyggda kvarter inom närområdet har Kommunen
och Exploatörerna samordningsmöten där allt från logistik, avtal, etableringsytor till utbyggnad av
allmän platsmark mm stäms av. Även andra former av samarbete och möten är och kan bli aktuella.
Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att delta i samordningen och samarbetet.

J3. Bygglogistik
Exploatören skall med sina åtaganden säkerställa en god stadsmiljö samt en fungerande
infrastruktur. Arbetsområdet samt transporter till och från byggarbetsplatsen får inte avsevärt hindra
framkomligheten för:
-

Räddningstjänsten utryckningsmöjligheter.
ICA Maxis samt övriga butikers verksamheter och kunder. ICA Maxis huvudentré vetter mot
kvarter 7 och ska kunna användas utan störning under hela byggtiden.
Tredjeman gällande bil-, gång- och cykeltrafik. Tredjeman ska kunna trafikera på Hansagatan
väster om kvarter 7.
Av- och pålastning av transporter får endast ske inom etableringsyta och arbetsområde vars
avgränsning bestäms vid senare tidpunkt.

Vid flera samtidigt pågående entreprenader inom Kongahälla skall alla exploatörer tillsammans med
Kommunen samordna en gemensam och kostnadseffektiv bygglogistik. Kostnaden för detta samt
Kommunens kostnad för administration, under den perioden Exploatörens arbete pågår, fördelas
mellan alla inblandade exploatörer.
Större och långvarigt bestående provisoriska vägar, trafikomläggningar, provisoriska
parkeringsplatser och andra arrangemang såsom iordningsställande av etableringsytor,
säkerhetsåtgärder och erforderliga återställningsarbeten som föranletts av Exploatörens byggnation
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och som erfordras för att befintliga verksamheter inom och utanför kvarter 7 ska fungera under
byggnationen ska ombesörjas och bekostas av Exploatören.

J4. Etableringsutrymme och upplag
För nyttjande av Kommunens mark för etablering och upplag krävs det att separat avtal om
etableringsyta träffas med Kommunen. Ersättning för nyttjande av Kommunens mark ska erläggas av
Exploatören enligt vid var tid gällande taxa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas
från Kommunen eller övriga berörda parter.

J5. Framkomlighet
Exploatören och dess entreprenörer ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator
och närliggande anläggningar. Exploatören ska i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga
gator och anläggningar före och efter genomförd byggnation. Det åligger vidare Exploatören att
undvika lerspill eller annan nedsmutsning till följd av transporter till och från byggnadsområdet i
samband med byggnationen.
Skador eller nedsmutsning som uppkommer på befintliga gator och anläggningar och som vållats av
Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska återställas omgående genom Exploatörens
försorg och på Exploatörens bekostnad.
J5.1. Exploatörens besiktning
Exploatören ska utföra erforderliga besiktningar av befintliga anläggningar inför sina arbeten.

J6. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för grundförhållanden inom kvarter 7. Exploatören erinras
om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas.

J7. Grundvatten
Exploatören ska vidta åtgärder för att grundvattennivåer inte påverkas med anledning av
Exploatörens åtgärder inom kvarter 7.

J8. Markföroreningar
Enligt tidigare markundersökningar ska det inte finnas markföroreningar inom kvarter 7. Om
ytterligare markutredningar, markundersökningar (eller motsvarande) och marksaneringar behövs,
av vilket slag de än må vara, hanteras och bekostas dessa av Kommunen.

J9. Arkeologi
Det ska inte finnas någon arkeologi att ta hänsyn till inom kvarter 7. Om Länsstyrelsen ställer krav på
ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller undersökningar enligt Länsstyrelsens definition,
hanteras och bekostas dessa av Kommunen.

K. ÖVRIGT
K1. Överlåtelse av markanvisningsavtal
Exploatören får inte överlåta detta markanvisningsavtal utan Kommunens skriftliga godkännande.

K2. Tvist
Tvist med anledning av detta markanvisningsavtal ska avgöras i allmän domstol.

K3. Markanvisningsavtalets giltighet
Detta markanvisningsavtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:
1. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören.
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2. godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft.
3. undertecknas av behörig firmatecknare hos Kommunen.
Om detta markanvisningsavtal inte skulle bli giltigt skall överläggningar upptas mellan parterna
beträffande projektets fortsatta handläggning.
Om detta avtal inte blir giltigt står Kommunen och Exploatören för sina respektive kostnader och har
ingen rätt till ersättningsanspråk.
När detta avtal blivit giltigt enligt denna punkt gäller det fram till och med 2024-12-31 eller till den
tidigare tidpunkt när marköverlåtelseavtalet har tecknats mellan parterna och ersatt detta
markanvisningsavtal, om parterna inte kommer överens om annat.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt.

Kungälv den …................... 2021

Göteborg den …................... 2021

För Kungälvs Kommun

För Magnolia Fastighetsutveckling AB

………………………………………………
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf.

………………………………………………
X
X

………………………………………………
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

………………………………………………
X
X
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Gestaltning
Fråga: Kan kommunen utveckla vad som gäller gällande extern markparkering under byggnaden?
Svar: Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit överens om att parkering i
markplan ska anordnas och förvaltas av en gemensamhetsanläggning till förmån för ICA, McDonalds
och Kommunen. Kungälvs kommun är bunden av detta avtal, vilket även framgår under bakgrund och
förutsättningar i utkastet till markanvisningsavtal. Det är alltså en förutsättning som anbudsgivaren bör
ta hänsyn till. Det är upp till respektive anbudsgivare att bedöma vilka risker och möjligheter som är
kopplade till detta. Anbudsgivaren har möjlighet att bygga ett underjordiskt garage under byggnaden,
det vill säga under parkeringen i markplanet.
Fråga: Hur stor del av bottenvåningen omfattas av den externa parkeringen?
Svar: Cirka2/3 inom det befintliga kvarteret i nu gällande detaljplan. Eventuella utökningar av
byggrätten omfattas inte men här finns det en befintlig gemensamhetsanläggning för parkering som
berörs vilket således också blir en förhandlingsfråga med berörda parter.
Fråga: Blir bottenvåningen en 3D-fastighet?
Svar: Inte beslutat än.
Fråga: Sammanbyggnad med ICA och antal våningar? Ska inlämningsmaterialet avse den nuvarande
DP eller är det utifrån att det blir en ny framtagen detaljplan med 16 våningar som byggs ihop med
ICA? Finns det något program eller någon plan för hur den nya, större skalan på kvarteret och den
eventuella sammanbyggnaden med befintlig bebyggelse ska se ut och hur den ska ansluta till
omkringliggande bebyggelse? Finns några förstudier eller avsiktsförklaringar gjorda för den nya
detaljplanen som kan förtydliga kommunens intentioner eller ambitioner?
Svar: Kommunen väljer att ha en tävling i det här skedet för att få in förslag på hur marknaden tycker
att man kan lösa aktuellt kvarter i en ny skala med eller utan en utökning åt nordost. Det är alltså den
nya skalan som man ska utgå ifrån och som ska prövas i en ny detaljplan. Här har vi sagt att max
antal våningar är 16 men det är alltså den övre gränsen, sen är det upp till anbudsgivaren att göra en
bedömning av vad som är den bästa skalan för den aktuella platsen samt dess utbredning åt nordost.
Fråga: Är det krav på lokaler i bottenvåning? Vilken omfattning isåfall?
Svar: Bottenvåningen bör i så stor utsträckning som möjligt nyttjas till lokaler. Anbudsgivaren är dock
som sagt bunden av att cirka 2/3 av befintlig kvarter ska utgörs av parkering i markplan. Detta är dock
endast en avtalsrättslig begränsning och i visionen för kvarteret behöver man alltså inte ta hänsyn till
detta utan här kan man exempelvis lägga in lokaler på hela markplanet om man finner det lämpligt.
Fråga: Måste kvarteret följa den övriga kvartersstrukturen i området?
Svar: Nej, det måste det inte.
Fråga: Får balkonger på gårdssidan kraga ut ovan plusmark eller ska de vara innanför
egenskapsgräns?
Svar: Balkonger på gårdssidan får kraga ut över plusmark i enlighet med svensk standards mätmetod
för byggnadsarea.

Byggrätt
Fråga: Hur stor byggrätt kan det tänkas bli efter genomförd planändring?
Svar: Om en byggrätt om 16 våningar visar sig lämplig i en detaljplaneprövning är byggrätten cirka 11
000 kvadratmeter inklusive hela bottenvåningen.

Tidplan
Fråga: Tidplan för detaljplanen?
Svar: Målsättning att detaljplan vinner laga kraft senast december 2023. Byggnation får starta tidigast
januari 2024 (på grund av befintligt ICA-avtal).
Fråga: Kan det medges en förlängd svarstid att lämna in anbud?
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Svar: Nej.

Utvärdering och pris
Fråga: Ligger totalpris till grund för utvärdering?
Svar: Nej. Det är endast pris per kvadratmeter BTA för bostadsrätter som utvärderas.
Fråga: Sker det någon utvärdering för BTA-pris för lokaler eller finns det ett fastpris för lokaler?
Totalpris innefattar lokalytor?
Svar: Nej. Se ovan.
Fråga: På vilket sätt och när bestäms priset för lokalytorna?
Svar: Om det blir lokaler i bottenvåningen av kvarteret ska en värdering göras inför antagandet av den
nya detaljplanen. Denna värdering kommer läggas till grund för köpeskilling av lokalytorna.
Fråga: Hur bedöms antalet poäng på pris? Är det så att den anbudsgivare som lämnat det högsta
budet i kronor/kvadratmeter BTA är den som får 6 poäng, den som lämnat näst högst bud får 5 poäng
och så vidare?
Svar: Hur poängfördelningen sker gällande pris är bestämt från vilka priser de inkomna
tävlingsförslagen anger. Därför kan vi i dagsläget inte uttala oss om exakt hur fördelningen går till.
Även om det skulle kunna bli den fördelningen som anges i frågan ovan har vi alltså inget förutbestämt
system för poängfördelningen.

Övrigt
Fråga: Finns någon bullerutredning gjord för ett 16-våningshus i kvarter 7?
Svar: Nej, tävlingen kommer utmynna i en markanvisning. Därefter kommer planarbetet att börja och
nödvändiga utredningar genomföras.
Fråga: Vad är ett hyrboköp?
Svar: Det innebär att den boende hyr lägenheten men med en option att efter en viss tid ha rätt att
köpa den och på så vis få möjlighet att till slut äga sitt boende. Anbudsgivaren ska redogöra för sina
villkor kopplade till hyrboköpen och dessa måste vara skäliga utifrån hur marknaden idag hanterar
detta.
Fråga: Vad menas med "en rimlig andel" hyrboköp?
Svar: Det är upp till anbudsgivaren att bedöma vad som är en rimlig andel. Utifrån inkomna anbud
kommer därefter en bedömning göras inom ramen för utvärderingen.
Fråga: 2 stycken referensprojekt ska redovisas. Ska båda vara utförda av anbudsgivaren? Något från
arkitekten?
Svar: Båda ska vara utförda av anbudsgivaren.
Fråga: Hur många parkeringsplatser kan man maximalt få via avtal om parkeringsfriköp med
kommunen?
Svar: Cirka 100 stycken vilket eventuellt kan utgöra hela parkeringsbehovet för en ny utökad byggrätt
inom kvarter 7.
Fråga: Definition underjordiskt garage?
Svar: Garageplan helt eller delvis under jord är det som avses i detta fall.
Fråga: Måste hela garaget ligga under jord?
Svar: Nej, det är inte ett krav att hela garaget är under jord.
Fråga: Var finns den nya parkeringsnormen, hur får vi tillgång till den?
Svar: Den har publicerats på hemsidan och finns under handlingar.
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Bilaga 2 – Tävlingsförutsättningar Frågor och svar
Fråga: Utgår moms på parkeringsköp? Om ja, är redovisat pris inklusive eller exklusive moms?
Svar: Nej, ingen moms utgår.
Fråga: Vad menas med att förslaget ska underlätta boendes val för minskad miljöbelastning?
Svar: Önskvärt är åtgärder som tydligt förenklar för boende att göra ur miljöhänseende bra vardagliga
val.
Fråga: Har en fråga angående referensprojekt, så har ni sagt att de ska vara utförda, vad är er
definition av "utförda"? Ska det vara färdigställda produktionsmässigt? Färdigställda
projekteringsmässigt med färdigt bygglov?
Svar: De ska vara färdigställda produktionsmässigt.
Fråga: Är det kommunens önskan att skriva marköverlåtelseavtalet med en aktör eller med båda
aktörerna om man lämnar in en gemensam ansökan?
Svar: Det är kommunens önskan att skriva avtalet med enbart en aktör.
Fråga: I anvisningarna står det att inlämningen ska märkas med ”Markanvisningstävling
Liljedal/Kongahälla”. Är det korrekt att båda markanvisningarna ska ha samma rubrik?
Svar: Det vi menar är nog att rubriken bör vara ”Markanvisningstävling Kongahälla” för Kvarter 7
och ”Markanvisningstävling Liljedal” för Liljedal. Vi kommer inte att diskvalificerar något företag för
felaktig rubriksättning.
Fråga: När vi läser tävlingsförutsättningarna får vi det till att tävlingsbidraget max får vara 8 A3-sidor.
När vi läser under Vanliga frågor och svar så står det: ”Det som inte specificerat inom angivna sidor är
okej att lämna in på separat sida.”. Det gör oss osäkra på hur många sidor tävlingsförslaget får vara.
Svar: Om ni till exempel lämnar in 3 stycken sidor som vi tolkar som ”Vision” bryter ni mot formkravet
om max 2 stycken sidor vilket kan leda till diskvalificering. Däremot kan det finnas saker som inte finns
angivna inom formkravet men framgår av tävlingsförutsättningarna och som någon vill lyfta fram. Det
är emellertid inte säkert att vi lägger ”extrasidorna” till grund för utvärderingen.
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Grundkriterier för medverkan
För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla kriterierna nedan vid tidpunkten för inlämnandet.
Deltagande anbudsgivare vars tävlingsförslag inte uppfyller dessa kriterier kommer att kunna diskvalificeras.
Kommunen kan dock väga in kompletterande skäl ända fram till att marköverlåtelseavtal tecknas.
1. Anbudet ska i sin helhet ha inkommit senast den 30 september 2021.
2. Anbudsblankett ska vara fullständigt ifylld.
3. Anbudet ska innehålla fullständiga uppgifter/material och följa formkraven enligt nedan.
4. Anbudet ska vara utformat på svenska. Även det fortsatta arbetet mellan kommunen och anbudsgivaren ska
ske på svenska.
5. Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet eller
skattebrott.
6. Anbudsgivaren ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller
liknande, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Se vidare under rubriken
Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft nedan.

Markanvisningstävling
Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20, Kongahälla

1

2

Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20,
Kongahälla
Formkrav

Exploatören ska beskriva sina ekonomiska förutsättningar för att kunna bygga kvarteret. Av beskrivningen ska
framgå:

Inlämnas digitalt via e-post. Märkning: Markanvisningstävling Liljedal/Kongahälla. Om flera e-postmeddelande krävs
ange detta tydligt i ämnesraden (ex. Del 1 av 2). Observera att förslaget ska begränsas enligt maximalt antal sidor
för varje del nedan.
_________________________________________________
Vision
1-2 sidor, A3-format.
Syftar till att presentera förslaget övergripande. Redovisa vision med dess huvudkomponenter i bilder och förklarande text.
_________________________________________________________
Intention
1-2 sidor, A3-format.
Syftar till att presentera kvaliteter enligt tävlingsförutsättning gestaltning/innehåll, socialt och genomförande. Plus tänkt distribution
av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Redovisa hur kvaliteter uppnås i t.ex. materialval, form och möten etc.

1. Finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan
o Eget kapital.
o Lånat kapital.
o Andra bolag (med org nr) som avser finansiera, garantera eller på annat sätt delta i projektet.
o Annat sätt, ange hur.
2. En likviditetsrating, till exempel UC utdrag, som inte är äldre än två månader.
3. Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare, som inte är
äldre än tre månader.
4. Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid anbudsinlämning och avtalstecknande (om det
inte framgår i registreringsbeviset).
5. Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material för bedömning av bolaget finansiella status
under utvärderingen.

3

4

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet
1:20, Kongahälla

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet
1:20, Kongahälla
_________________________________________________________
Referensprojekt x 2
1 sida, A3-format, per referensprojekt
Syftar till att presentera liknande, genomförda projekt. Redovisa situationsplan, fasadritningar, planritningar, illustrationer, förklarande information i
text och namn på och tid för projektet.
_________________________________________________________
Tidplan
1 sida, A3-format
Syftar till att presentera tidplanen för hela projektet.

5

Markanvisningstävlingen för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20, avgörs utifrån fyra
bedömningskriterier:
Pris, Gestaltning/Innehåll, Socialt samt Genomförande. Maximalt kan 16 poäng erhållas.
Poängfördelningen är enligt följande:


Pris : maximalt 6 poäng.



Gestaltning/Innehåll : maximalt 8 poäng.



Socialt: maximalt 1 poäng.



Genomförande : maximalt 1 poäng.
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Tävlingsförutsättningar
Grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för giltigt anbud:

Tävlingsförutsättningar
Pris (6 p)

1. Grundkriterier för medverkan enligt ovan.
2. Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft enligt ovan.
3. Anbudet måste omfatta hela kvarteret.

8. Krav att exploatören lämnar ett pris för bostadsrätter. Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader
och plankostnader ska vara inkluderade i priset.

4. Anbudet ska i sin helhet avse bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Därutöver ska även totalpriset för kvarteret anges utifrån den BTA som kommunen tar betalt för. Se särskild
beskrivning rörande BTA.

5. Kvarterets behov av parkering, enligt gällande parkeringsnorm, ska delvis lösas genom underjordiskt
parkeringsgarage under kvarteret. Resterande behov kan lösas genom mobilitetsåtgärder, enligt gällande
parkeringsnorm, samt avtal om parkeringsfriköp med kommunen eller genom avtal med privat aktör (avtalen
måste uppfylla kommunen krav).

Priset kommer att indexregleras från undertecknat markanvisningsavtal fram till betalningstidpunkt. Justeringen ska
göras utifrån prisutvecklingen kopplat till Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg, LÄNK
Kommunen kommer att göra en oberoende värdering för att säkerställa att inkomna anbud är marknadsmässiga.
Anbud där lämnat totalpris understiger bedömt marknadsvärde i väsentlig omfattning kommer att förkastas,
oavsett hur väl anbudet stämmer överens med övriga uppsatta krav.

6. Anbudet ska uppfyller villkoren i utkastet till markanvisningsavtalet.
7. Gestaltningsprogram för Kongahälla östra ska följas.
8. Vision och konceptskiss för kvarteret i ny skala. Byggrätten kan eventuellt utökas åt nordost och sammanbyggas
med befintlig bebyggelse på platsen. Max antal våningar är 16.

7

8

Tävlingsförutsättningar
Gestaltning/Innehåll (8 p)

Tävlingsförutsättningar
Socialt (1 p)

9. Om vision och konceptskisser visar på hur bebyggelsen inom detta kvarter kan utgöra ett fullgott bidrag i en
god och estetiskt tilltalande, väl gestaltad bebyggd miljö som bidrar till livfullheten i staden genom tex. lokaler i
bottenvåningar. (4 p)

12. En rimlig andel av bostadsrättsbeståndet kan köpas genom hyrboköp. (1 p)

10. Förslaget innebär innovativa och fungerande tekniska lösningar för att lösa kvarterets parkeringsbehov. (2p)

Tävlingsförutsättningar
Genomförande (1 p)

11. Förslaget underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa och fungerande tekniska
lösningar. (2 p)

13. Krav rörande byggnation. Anbudsgivaren ska redovisa en detaljerad tidplan för projektets genomförande fram
till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret. Följande milstolpar måste vara med: Komplett inlämnat
bygglov, beviljat bygglov, start av byggnation, inflyttningsklara lägenheter i respektive etapp. Flera av milstolparna
kommer att tas in i marköverlåtelseavtalet, bland annat kopplat till hävningsrätt och vite (se utkast till
marköverlåtelseavtal). (1 p)

9
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Bedömningsgrupp och utvärdering
Anbuden utvärderas av en grupp sammansatt av projektledare, mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt,
bygglovshandläggare, miljöplanerare, näringslivsstrateg och stadsarkitekt.
Om flera anbud vid utvärderingen hamnar på samma poäng kommer Pris (p. 8) i första hand vara utslagsgivande.
Om flera anbud då har samma Pris kommer högst poäng för Vision (p. 9) att vara utslagsgivande, följt av högst
poäng inom Minskad miljöbelastning (p. 11) , Innovativa parkeringslösningar (p. 10) , Hyrboköp (p. 12) och
Tidplan (p. 13) om det blir nödvändigt.
Anbudsgivare kommer att få besked senast under vecka 43. Vinnare kommer utses baserat på en kvalitativ
bedömning utifrån de fyra bedömningskriterierna. Vinnande anbudsgivare får möjlighet att teckna
markanvisningsavtal med kommunen, där utkastet som bilagts i allt väsentligt ska utgöra grunden för avtalet.

11
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BTA ovan mark
Våningsplan ovan mark
BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för
fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.
Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa
utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.
BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda
vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)).
Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående
byggnader räknas inte som BTA ovan mark.
Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt
omfattas inte.

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.

Suterrängvåning
En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen
närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är
våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande
förbindelsekorridor.
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Bilaga 4 – Definition av BTA
Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet
dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas
som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

1)

Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För
bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3
meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som
ljusa.
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Välkommen till Kongahälla Torg
Ni har precis cyklat förbi parken när ni stannar
till på torget framför den uppglasade
gatufasaden för det nya huset invid Kongahälla
Torg. Du sneglar upp på fasadklockan, strax
slår klockan ett. Sorlet från söndagsbrunchen
blandas med lekande barn från gården ovanför.
Bageriet bredvid entrén doftar ljuvligt. Du leder
in cykel till husets gemensamma cykelrum. Där
träffar du grannen som fixar med sin nya cykel.
Pakethållaren har plats för två barn på rad!
Nästan alla i huset cyklar nu. Huset har fyra bilar
i sin bilpool. Egen bil är dyrt men framförallt
onödigt att ha när det funkar så bra att dela
med andra.
Väl hemma
På våning 10 är utsikten häftig. Grannen på
våning 16 kanske lite bättre, men lägenheterna
på våning 10 har ju direkt access till odlingstaket
och växthuset! Tomaterna i landet växer så det
knakar. Tre nävar grönsaker om dagen får man
ta av om man är med i kvarterets odlingsgrupp.
Men det kommer ändå bli gott om takodlade
grönsaker till skördefesten gruppen anordnar
i augusti. Kvarteret har ett tydligt fokus på
hållbarhet. Utöver ett modernt hus med lågt
CO-avtryck finns all service antingen i eller
nära huset. I gemensamhetslokalen varvas
spelkvällar med barnkalas. I miljörummet byter
grannarna saker med varandra istället för att
slänga dem. Från cykelrummet blir hela centrala
Kungälv nära. Kvarter 7 är ett kvarter för
människan att mötas och trivas.

1

-

Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation

Kongahälla Torg
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Livfull sockelvåning
Sockelvåningen är en mycket viktig del av
projektet. Stora ytor är tänkta för lokaler,
exempelvis caféer, frisör, gym, butiker eller
kontor. En liten gemensamhetslokal med
ett sovloft placeras mot gångfartsgatan i
sydväst. Lokalen, som kan bokas av de boende
i kvarteret, kan till exempel användas för
gästövernattningar, barnkalas, fester, kurser,
möten. Mot nordväst och parkeringsytorna finns
utrymme för en bilpool för de boende.
Mötesplatser
Huset är öppet för alla under stora delar av
dygnets timmar genom verksamheter såsom
gym, bageri och butiker. Projektet kommer
att ge goda förutsättningar för människor
att träffas. Vackra miljöer och gemensamma
platser för fest, odling, avfallshantering,
cykelmeck uppmuntrar till möten. På torget
framför kvarteret finns plats för firande av
händelser och högtider, julgran, foodtrucks
eller en marknadsplats vissa helger. Kanske kan
platsen användas av en kringresande cirkus?

Frisör

Bilpool

BILHISS

Gemensamhets
lokal

Återbruk

Cykel

Bilpool

Hållbarhet - Miljö
Kvarteret signalerar hållbarhet och utformas
med innovativa och fungerande tekniska
lösningar för att nå låg miljöbelastning i både
byggskedet såväl som under byggnadens
livslängd. Volymen i kvarteret skapar optimala
förutsättningar för att hålla energibehovet till
ett minimum. Hållbarhet blir tydligast när det
syns och kopplas ihop till människors dagliga liv.
Kvarterets volym har utformats för att ge bästa
möjliga dagsljusförhållanden i bostäderna och
på de gröna terrasserna. Kyliga dagar värmer
solen lägenheterna och varma dagar avskärmas
solvärmen. Allt för att minska behovet av
komfortkyla och värme.

Mek

Café

Gym

Trafik
Vi vill uppmuntra de boende i kvarteret att
använda andra färdmedel än egen bil. De stora
handlarnas markparkering kan samnyttjas som
boendeparkering nattetid. Området befolkas
dygnet runt och tryggheten ökar.

Cykelreparation

2
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Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation

Bageri

Möjlighet finns att koppla ny bebyggelse med Ica Maxi

Cykelpool

Verktygspool

Torgklocka
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Kongahälla Torg
Att knyta samman en plats

3

-
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Energi och dagsljus
Fasader och tak har solcellspaneler som ger
tillskottsenergi till trygghetsskapande belysning
och gemensamma utrymmen. Solcellerna på
taket riktas mot söder med en lutning på 30° för
maximal effektivitet. Solcellspanelerna kommer
att producera mer el under sommarhalvåret än
vad driften av byggnaderna kräver. Överskottet
av denna el kan användas till att ladda
elcyklar, elbilar eller säljas till hyresgästerna.
Lågenergiprodukter, såsom belysning och
vitvaror minskar energiförbrukningen.
Den uppvärmda delen av byggnaderna har
en rationell form, en rektangel med fyra hörn
för så liten omslutande area som möjligt.
Byggnaderna förses med värmeväxlare för
avloppsvattnet. Förkyld/förvärmd tilluft tas
via markkanal. Av pedagogiska skäl ligger
teknikutrymmen i anslutning till byggnadernas
kommunikationsstråk, uppvärmningssystemet
förtydligas genom att färgkoda och visa upp
kanalisation och aggregat. Energisystemet
hjälper de boende att hantera energiåtgången
och uppmuntrar till sparsamhet. Varje person
värmer minst 20 kvm de kallaste dagarna
på året i kombination med internvärme från
apparater och dylikt.

Lek i skugga

Odling

Soldäck med grill

Parkering och cyklar
Det nedgrävda garageplanet nås via bilhiss
för en mer kompakt lösning för parkering. Alla
bilplatser förses med laddplats förberedda för
vehicle to grid för att sänka effekttopparna. En
bilpool med snabbladdningsaggregat för elbilar
förläggs på gatuplan i anslutning till gatan för
att vara enkel att nå och lätt att hitta.
I byggnaden finns också cykelpool med eldrivna
lastcyklar för att uppmuntra de boende att
minimera bilåkandet. Stort gemensamt
cykelrum i markplan med enkel access från
olika sidor i kvarteret, dörröppnare till generös
dörr. Fasta cykelmeckstationer med möjlighet
att låna verktyg. Om bilanvändandet ändras i
framtiden kan hela garagevåningen ställas om,
vi kan helt utesluta bilparkering mot att istället
bara ha cyklar och pooler för bil/cykel.
Tillgänglighet
Självklart är alla utrymmen i huset tillgängliga
för rörelsehindrade, lägenheterna, gårdar,
terrasser och förrådsutrymmen. Vi vill också
gärna bredda begreppet, projektet ska kännas
enkelt och tillgängligt för alla. Det ska vara lätt
att hitta, enkelt att nå cykelrummen och öppet i
sockelvåningen genom de stora lokalytorna som
ger ett livfullt och tillgängligt stadsliv.

Gröna terrasser
Kvarteret har fyra gårdar på takterrasser på
olika höjder där de boende kan njuta av solen
och utsikten. Varje takterrass har sin egen
karaktär och innehåll. Det finns möjlighet till
odling, lekytor, sol, skugga, bouleplan, utegym,
festplats med grill, en fin plats att läsa på,
regnträdgård med lek.
Sedumytor på taket buffrar dagvattnet,
dämpar buller samt bidrar till syreproduktion
och reduktion av koldioxid. Tätskiktet på
taket skyddas av både sedum och solceller.
Dagvattenfördröjning i regnträdgårdar och
gröna bjälklag samt vattenmagasin (ovan
bilpool samt ovan lokal i hörn mot ICA/
parkering)
Grönskan lyfter fram årstidsväxlingar med dess
blomning, bladfärger, bär och fröställningar.
Sociala mötesplatser anordnas på flera ställen
på gårdarna och även på takterrasserna. Här
kan man slå sig ner i lövskugga i en pergola,
odla i de förberedda odlingslådorna eller leka
i skuggan under ett träd. Fågelholkar och
insektsholkar ger ett biologiskt och pedagogiskt
värde på terrasserna.

Växthus

Torg
Regnlek

Evenemangstorg

Lägenheterna
Vi har skapat ett hållbart och bekvämt boende
i projektets lägenheter. Ljusa bostäder, ofta
med fantastisk utsikt och med högt ställda
funktionella krav. Många lägenheter får
placering över hörn, vilket medger ljus och
utblickar åt två håll. Utblickar och genomsikt
har varit ett genomgående tema för
planlösningarna. Bostäderna är komfortabla
och tysta, varma på vintern och relativt svala
på sommaren. Kontrollerad ventilation med
filtrering säkrar bra luftkvalitet, minimerar
allergener från utomhusluft och motverkar torr
inomhusluft vintertid.

Sitationsplan skala 1:400

Avfall
Underjordsbehållare för avfall i
förgårdsmark (naturligt kylda sopor samt
färre tömningsintervall). I miljörummet
finns möjlighet till sortering av alla övriga
avfallsfraktioner. Ett återbruksrum finns för
second hand och byte.

Gemensama uteplatser

4

-

Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation

Material
Projektet är tänkt att uppföras till stor del med
trästomme. Vissa bjälklag görs i betong, vilket
ger fördelar i form av lagrad värme, optimerade
brand- och ljudegenskaper och ger en effektiv
byggnadsvolym med integrerad VVS. En
träkonstruktion har naturligt bunden koldioxid,
och materialet finns närproducerat från Sverige
vilket minskar behov av transporter.
Byggnaden kan utformas med diffusionsöppet
skikt i fasad, så att husen ”andas ut” fukten
utan att tappa värme, som ger ett minskat
behov av fuktevakuering.
Att välja trästomme gör stor skillnad för
grundläggningen. Trästomme är lättare
än betong och behöver inte lika stora
grundläggningsarbeten. Markberedning med
grundläggning står för cirka 50% av hela
byggnadens koldioxidutsläpp i byggfasen. Vi
minimerar också användandet av gipsskivor,
som efter betong står för mesta av utsläppen
idag. I övrigt minimeras användandet av farliga
material i byggnaden som ska klassas som
Miljöbyggnad silver.

Gemensam odling

Växthus
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Bilaga 3: Referensprojekt
Vi sätter alltid boendet i fokus. Det ska vara genomtänkt och effektivt på
insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Men också tilltalande
på utsidan med välkomnande utemiljöer, samtida arkitektur som knyter an till
platsens historia och gedigna material som åldras vackert.

Gjuteriet, Eskilstuna

Munktellstaden
Hyresrätter och
bostadsrätter
Antal bostäder: 262
Inflyttning:
2019
Arkitekt:
Hidemark & Stintzing
Entreprenör :
Consto
Miljöcertificering: Miljöbyggnad Silver

Område:
Kategori:

I norra Munktellstaden har
Magnolia Bostad uppfört projektet Gjuteriet bestående av 98
bostadsrätter och 164 hyresrätter
med genomtänkta inredningskoncept och gedigna materialval. Ett
viktigt ingångsvärde vid ritandet av
husen var att de skulle förhålla sig
till arkitekturen och miljön i
Eskilstuna. Tillsammans med arkitekterna Hidemark & Stintzing gjordes
flera stadsvandringar för att hitta
det rätta anslaget. De äldre husen i Munktellstaden präglas av en
klassik tegelarkitektur där man har
låtit materialet i sig stå för variation
och utsmyckning. För att knyta an
till denna historia har genomgående
tåliga och tidlösa materialval fått
ge liv åt gestaltningen.
Ljusa och attraktiva boenden
Gjuteriet innehåller ett varierande

utbud av både små och stora lägenheter. Från unika takvåningar med
stora terrasser till smarta, yteffektiva mindre lägenheter med generösa balkonger. Lägenheterna kännetecknas av de höga takhöjderna
– från 2,7 upp till 3,5 meter. Generösa fönsterpartier låter landskapet
och parken runtomkring flytta in och
bli en del av rumsligheten.
En lummig innergård och park
Gårdarna och parken får en central
roll med en tydlig grön karaktär och
varierad vegetation. I den närliggande parken har vi öppna soldränkta platser tillsammans med mer
lummiga och skuggiga delar som ger
svalka under varma dagar. Gårdsbebyggelsen med cykelskjul och förråd
i spaljé och sedumtak blir ett intimt
rum i den stora parkens närhet. Om
sommaren kläs byggnaderna i växtlighet och på vintern framträder den
bakomliggande träfasaden.
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Ophelias Brygga, Helsingborg

Område:
Kategori:
Antal bostäder:
Inflyttning:
Arkitekt:
Certifiering:

Oceanhamnen,
centrala Helsingborg
Bostadsrätt
124
2020
Link Arkitektur och 		
Batteriið Arkitekter
Miljöbyggnad Silver

I Helsingborgs nya stadsdel
Oceanhamnen bygger vi 124
bostadsrätter i ett vattennära
läge, bara ett stenkast från
Knutpunkten. Inflyttning är
planerad
till 2020.
Spektakulär arkitektur
Bakom arkitekturen står den
skandinaviska och flerfaldigt
belönade arkitektbyrån LINK
arkitektur samt isländska,
välrenommerade Batteríið
Architects. Tillsammans har
de skapat en tydlig identitet
med levande tegelfasad och
smakfulla detaljer. Nyanser
i rostrött och nougat möter
grafiska detaljer i grafitgrått
och svart. Olikartade balkonger och takterrasser bidrar till
en levande miljö. Husets stora
fönsterpartier återspeglar
havet och ger stora ljusinsläpp,
oavsett årstid. Fasaden i öster
mot hamnbassängen, sträcker
sig ut över kajkanten. För att
ytterligare förstärka kopplingen till havet har vi uppfört
en gemensam brygga för de
boende.
Klimatsmarta lösningar
Ambitionen är att minska
energiförbrukningen i staden
med hjälp av innovativa och
miljösmarta lösningar. För
hela H+ området planeras nya,
innovativa systemlösningar för
vatten och avlopp. I projektet
Ophelias Brygga har vi bland
annat värmeåtervinning från
spillvatten, energisnåla vakuumtoaletter och miljövänliga
matavfallskvarnar. Dessutom
finns solceller på taket som
skapar förnyelsebar energi.
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Bilaga 4: Tidplan och affärsmodell
Hållbara stadsdelar
i harmoni med det
ekologiska systemet

Förvaltning
i egen regi

Magnolia Bostads affärsmodell
Affärsgenereringbevakarkontinuerligtmarknadenefternya
affärsmöjligheter.Närintressantmarkidentifieratsgenomför
bolagetförstudieriformavmarknadsanalyserochintäktsochkostnadsuppskattningar.
Eftergenomförtförvärvdrivervidetaljplan,oftasamtidigt
somviförhandlarmedbyggentreprenöreromtotalentreprenadförprojekten.AttdrivadetaljplanearbeteutgörenstordelavMagnoliaBostadsvärdeskapande,menmarkköpsiblandävenmedlagakraftvunnen
detaljplan.Viprojektledersamtligaprojektframtillinflyttning,.
Magnolia Bostad AB har under september 2021 avnoterats från
Stockholmsbörsen. Vår tidigare huvudägare Holmström Fastigheter AB
har tillsammans med Areim förvärvat bolaget till lika delar. Detta har
skapat stora möjligheter överträffa vårt mål om att innan slutet av
2025 ha minst 4 000 färdigställda lägenheter för egen förvaltning. Idag
köper vi all vår förvaltning av Holmström Fastigheter AB men i takt med
att vi bygger upp vårt bestånd kommer vi istället att sköta förvaltningen
internt inom Magnolia Bostad.

Minimering av
resursförbrukning
Produktion

2 till 3 år

Q3 2021

Affärsmöjlighet
– förstudie

Projektledning Magnolia
Bostad
Markförvärv:
hållbara affärer

Markberedning

0 till 5 år

Förvärv/
markanvisning

Säljstart
Beslut om
bostadsrätter

Vår önskan är att Kongahälla kv 7 kommer vara en del av
fastighetsägaren Magnolia Bostads egna bestånd om det inte blir
bostadsrätter. Vi ser gärna att detta projekt är en fortsättning av vår
närvaro i kommunen.

Tävling

Livscykelperspektiv

Överlämning
till slutkund

Beslut om
egen för
valtning

Lagakraftvunnen
detaljplan och total
entreprenad

BoTryggt2030
och Miljökrav

Utvärdering

Markanvisningsavtal

Projektering

Okt 2021

Nov 2021

2
Planarbete
2022-2023

Inlämning bygglov

Q1
Q1 2024
202 2

Marköverlåtelse
och beviljat bygglov

Q12022
2024
Q2

Produktionsstart

Q2
2024
Q3 2022

Q120242027
Q4
Q1 2025
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Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 kunskaper, betyg och bedömning (Dnr KS2021/1321-1)
Sammanfattning
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
I Kungälvs kommun har kvaliteten i verksamheten historiskt följts upp vid tre tillfällen
under läsåret med utgångspunkt från målen i aktuella läroplaner. Aktuell rapport fokuserar
på målområde ”Kunskaper, utveckling och lärande” samt ”Betyg och bedömning”.
Juridisk bedömning
Enligt kap.4 § 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Bakgrund
Skollagen kräver att huvudmannen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten så att
de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens
ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att
utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Verksamhetens bedömning
I rapporten redovisas elevernas kunskapsutveckling med en efterföljande analys av
kunskapsläget i de olika verksamheterna.
På grund av Covid-19 har inte några nationella prov genomförts under läsåret 2020/2021
och inte heller under senare delen av vårterminen 2019/2020. Detta innebär att rapporten
fokuserar något mer på betygsresultat än tidigare år. Resultat av nationella prov 2015-2019
redovisas dock i en bilaga till rapporten. Detta har sin grund i kommunstyrelsens beslut (KS
§ 176/2021) gällande uppdrag om fördjupad analys av elevernas studieresultat i kommunens
skolor (Dnr KS2021/0943). Denna redovisning fyller även en roll inom kommunens
systematiska kvalitetsarbete, inte minst utifrån att nationella prov väntas återupptas
kommande läsår.
Den statistik som presenteras i rapporten kommer om inget annat anges från
Skolverket/SCB bortsett från uppgifter 2021 som kommer från kommunen.
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Årets rapport är den sista i nuvarande format. Från 2022 kommer en ny struktur för
uppföljning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete införas. Mer information om den
nya strukturen återfinns i det avslutande kapitlet i rapporten.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål:
-

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet

Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för politikens
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv. De utvecklingsområden
som identifieras i uppföljningsrapporten lyfts in, i den mån de är relevanta för de
kommunala politiska målen, som aktiviteter i sektorns verksamhetsplan.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Skolas systematiska kvalitetsarbete inkluderas i Agenda 2030 och målet ”God Utbildning för
alla.”
Målet ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Kungälvs kommuns styrmodell, ” Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från
demokrati till effekt och tillbaka”, består den kommunala verksamhetens styrning av två
delar: politisk målstyrning och förvaltningens verksamhetsstyrning. Kvalitetsrapporten kring
”kunskaper, betyg och bedömning” handlar om den sistnämnda av de två delarna i
styrmodellen då kravet på kvalitetsarbete utifrån de nationella målsättningarna kommer från
statlig styrning genom skollagen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Genom en årlig elevenkät i grundskolans årskurs 2,
5, 9 och gymnasieskolans årskurs 2 lyfts elevernas perspektiv på sin utbildning in i det
samlade underlaget.
Ekonomisk bedömning
Framtagandet av rapporten och förslaget till beslut har ingen ekonomisk påverkan för
kommunen.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Uppdraget (KS § 176/2021) avseende redovisning av och med fördjupad analys
av elevernas studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943) anses
genomfört.
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1. Inledning
Detta är den tredje redovisningen för 2021 av Kungälvs kommuns systematiska kvalitetsarbete. I denna
rapport är det huvudsakliga fokuset kunskaper, betyg och bedömning. I rapporten så redovisas och
analyseras elevernas kunskapsutveckling i olika skolformer, samtidigt som kommunens och de
enskilda skolornas utvecklingsarbete presenteras övergripande.
På grund av Covid-19 har inte några nationella prov genomförts under läsåret 2020/2021 och inte
heller under senare delen av vårterminen 2019/2020. Detta innebär att rapporten fokuserar något mer
på betygsresultat än tidigare år.
Resultat av nationella prov 2015–2019 redovisas dock i en bilaga till denna rapport. Detta har sin
grund i kommunstyrelsens beslut (KS § 176/2021) gällande uppdrag om fördjupad analys av elevernas
studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943). Redovisningen av detta uppdrag fyller en roll
inom kommunens systematiska kvalitetsarbete, inte minst utifrån att nationella prov kommer att
återupptas kommande läsår.
Den statistik som presenteras i rapporten kommer om inget annat anges från Skolverket/SCB bortsett
från uppgifter för läsåret 2020/2021 som kommer från kommunens egen statistik.
Årets rapport är den sista i nuvarande format. Från 2022 kommer en ny struktur för uppföljning av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete införas. Mer information om den nya strukturen finns i
det avslutande kapitlet i denna rapport.

2. Förskoleklassen
Nationellt kartläggningsmaterial
Ett nationellt kartläggningsmaterial kring matematiskt tänkande, språklig förmåga och medvetenhet
blev obligatorisk att använda från 1 juli 2019. Samtidigt förtydligades skollagen med en garanti för
tidiga insatser (3 kap. 4 § skollagen).
Kartläggningsmaterialet har fungerat väl inom Kungälvs kommun och materialet är uppskattat av
lärarna, även om det är ett förhållandevis omfattande material. Utmaningen är att följa upp effekterna
av kartläggningsmaterialet på lång sikt. Kartläggningsmaterialet tycks ha god effekt i förskoleklass,
genom att förskoleklasserna sätter in stödinsatser utifrån kartläggningen, men det är inte lika självklart
vilken effekt som materialet har för arbetet senare i grundskolan.
Det vanligaste sättet som skolorna arbetar med kartläggningsmaterialet är att det genomförs på hösten
och därefter sätts stödinsatserna in för elever som behöver det under vårterminen. En utmaning är att
kunna sätta igång kartläggningen så snart som möjligt under höstterminen, för att så snart som
möjligt efter detta kunna sätta in stödinsatser.
Övergångar mellan skolformer
I Kungälvs kommun finns det en tydlig plan för hur övergångar mellan skolformer ska ske. Bland
annat finns det rutiner för vilket material som ska överlämnas, vilka möten som ska hållas och hur
specialöverlämningar ska genomföras för elever som är i behov av stödinsatser. Samtidigt finns
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utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan överlämningen mellan förskoleklassen och grundskolan
stärkas ytterligare.
En svårighet kring övergångar är att det inte alltid är klart vilken grundskola som en elev kommer att
börja på efter förskoleklassens slut. Det kan till exempel handla om vårdnadshavare som inte gjort ett
aktivt val i skolvalet och där man relativt sent får information om vad som blir mottagande skola.
Tydligare progression
Utbildningen i förskolan och förskoleklassen har över tid fått ett tydligare kunskapsfokus, till exempel
i samband med att läroplanen för förskolan reviderades och förskoleklassen fick ett eget kapitel i
läroplanen. Detta har haft en positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling, till exempel genom att ett
kunskapsinnehåll kan börja introduceras i förskolan respektive förskoleklassen redan innan eleven
börjar grundskolan. Ett problem kan dock vara om eleverna möter ett alltför liknande
kunskapsinnehåll i förskolan och förskoleklassen som man sedan gör i grundskolan, utan att det blir
tillräcklig progression i kunskapsinnehållet, det vill säga att kunskapsinnehållet successivt blir mer
utmanande för eleven. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att stärka den röda tråden pedagogiskt
genom dessa skolformer. I detta arbete spelar överlämningen mellan de olika skolformerna en viktig
roll.
Så här går vi vidare
 Fortsatt arbete med kartläggningsmaterialet, med fokus på att så tidigt som möjligt under läsåret
genomföra kartläggningen och sätta in lämpliga stödåtgärder.
 Fortsatt utveckling av övergångar mellan förskolan, förskoleklassen och grundskolan.

3. Fritidshemmet
Behörighet
Lärarbehörighet är viktigt för alla skolformer och så även för fritidshemmet. I fritidshemmen kan det
finnas personal med olika bakgrunder – personal som är utbildade lärare i fritidshemmet utifrån den
nya lärarutbildningen, fritidspedagoger med en äldre fritidspedagogutbildning, som i vissa fall ger
behörighet i grundskoleämnen men i andra fall inte. Även annan personal utan specifik pedagogisk
utbildning kan arbeta i fritidshemmet.
Det är särskilt tydligt för fritidshemmet att det finns ett samband mellan utbildad personal och
möjlighet till en kvalitativ undervisning. Utbildad personal gör det även enklare att rekrytera annan
personal med pedagogisk utbildning.
Här nedanför finns statistik över andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmet.
Kungälv ligger något lägre än riksgenomsnittet.
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Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmet
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Omställning i samband med Covid-19
Fritidshemmen har sedan pandemin börjat successivt tappat allt fler elever, i och med att många
vårdnadshavare valt att inte ansöka om plats i fritidshemmet. Tappet är särskilt stort bland de äldre
eleverna och mycket talar för att de elever som lämnat fritidshemmet inte kommer att komma tillbaka
till fritidshemmet efter pandemins slut.
I och med att ett omställningsarbete har genomförts har även sammansättningen av personalen
förändrats. Detta har påverkat samarbetet mellan fritidshemmet och grundskolan i flera riktningar. På
ett plan har omställningsarbetet inneburit utmaningar i att behålla kontinuitet och kompetens inom
fritidshemmet. Samtidigt har resurser i praktiken kommit att omfördelats till grundskolan, när
personal från fritidshemmet kunnat medverka i grundskolans undervisning i högre grad än tidigare.
Detta har inte minst haft betydelse för elever i behov av särskilt stöd.
Så här går vi vidare
 Det behöver skapas en större likvärdighet i fritidshemmens arbete, med en mer gemensam bild av
fritidshemmets uppdrag och undervisning. Deltagande i interna och externa fritidshemnätverk
behöver uppmuntras. Utökad samverkan mellan rektorer för fritidshemmen är också en viktig
insats.
 Ökat fokus på samarbete mellan fritidshemmet och grundskolan. Fritidshemmet bidrar inte bara
till elevens generella kunskapsutveckling utan kan också se kvaliteteter i en elevs kunskapsutveckling
som inte blivit synliga i grundskolans arbete.
 Personal inom fritidshemmen bör även fortsättningsvis delta i skolornas utvecklingsarbete kring till
exempel kooperativt lärande och tillämpa detta synsätt i fritidshemmens undervisning.

4. Grundsärskola
Målformulering läroplan för grundsärskolan kap. 2.2
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
får varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära
ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad
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undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
Grundsärskolan är en obligatorisk skolform som riktar sig till elever som inte bedöms kunna nå upp
till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan omfattar
utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Inom grundsärskolan
finns en inriktning som benämns som träningsskola. Den är avsedd för elever som inte kan
tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen och där läser främst utifrån ämnesområden, i
form av estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verksamhetsuppfattning.
Betygsskalan i grundsärskolan är A-E. Betyget F används inte. Om en elev i grundsärskolan har läst ett
ämne enligt grundskolans kursplaner, och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas
i ämnet, gäller de bestämmelser som finns för betygssättning i grundskolan. I ämnesområden i
inriktningen träningsskolan sätts inga betyg.
I Kungälv finns grundsärskolan på tre enheter. På Sandbackaskolan finns årskurs 1–6 där eleverna
främst läser utifrån ämnen. På Kullens skola finns årskurs 1–6 där eleverna främst har träningsskolan
som inriktning och främst läser ämnesområden. På Thorildskolan går elever i årskurs 7–9 går oavsett
inriktning. Det finns även elever som läser integrerat på andra skolenheter vilket innebär att man läser
enligt grundsärskolans kursplan men går i en av grundskolans klasser.
I diagrammet här nedanför finns statistik över vilken del av grundsärskolan som eleverna var
mottagna i. Uppgifterna är tagna från februari 2021.
Fördelning av elever i grundsärskolan februari 2020

26%

74%

Träningsskolan

Grundsärskolan, ej träningsskola

Behörighet och tillgång till lärare
När det gäller tillgången till lärare så har Kungälvs kommun nu enbart lärare i grundsärskolan med
pedagogisk högskoleexamen, det vill säga 100 procent lärare inom denna kategori. Här visar man upp
ett betydligt bättre resultat än riket och Västra Götalands län.
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Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan
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I diagrammet på nästa sida finns statistik över andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i
grundsärskolan. Här kan vi se att andelen lärare med denna typ av utbildning har varit relativt stabilt
de senaste tre läsåren. Resultatet var något sämre läsåret 2019/2020 men är nu tillbaka på ungefär
samma nivå som läsåret 2018/2019. Kungälv ligger något över resultaten för riket och Västra
Götalands län.
Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan
40

34.5 %
29.3 %

27.4 % 26.2 %

30

33.5 %
26.5 % 27.7 %

27.3 % 26.7 %

20
10
0

Läsår 2020/2021

Läsår 2019/2020
Kungälv

Riket

Läsår 2018/2019

Västra Götalands län

Även kring lärartätheten är resultaten stabila i relation till föregående läsår. Kungälv fick en ökad
lärartäthet mellan läsåren 2018/2019 och denna utveckling håller i sig. Resultatet för Kungälv län det
senaste läsåret är i stort sett det samma som för riket och Västra Götalands.
Antal elever per lärare i grundsärskolan
5.5 %

6
5

4%

4.2 %

4.2 %

4.2 %

4.1 %

4.1 %

4

3,9 %

3.7 %

3
2
1
0

Läsår 2020/2021

Läsår 2019/2020
Kungälv

Riket

Läsår 2018/2019

Västra Götaland

Pågående utvecklingsprojekt
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Thorildskolan
Under läsåret har Thorildskolan arbetat med att hitta en bättre balans mellan anpassningar på
individnivå och gruppnivå utifrån perspektivet att kunna se behoven för alla elever. Man arbetar
medvetet med att tydliggöra vilka elever som behöver anpassningar på individnivå och i sådana fall vid
vilka tillfällen. Målet är att öka den tid som undervisningen bedrivs gemensamt i grupp för flera eller
alla elever.
Thorildskolan arbetar även med att öka samarbetet mellan undervisning i ämnen och ämnesområden,
bland annat eftersom flera elever i grundsärskolan läser en kombination av dessa. I samband med detta
arbetar man även med skolans lokaler för att underlätta för ett sådant samarbete. Man gör även en
översyn över vilka elever som skulle kunna få hela eller delar av sin undervisning integrerat i
grundskolan.
Under läsåret har man även arbetat med gemensamma utemiljöer för grundsärskolan och grundskolan
för att stärka kopplingen mellan de båda skolformerna.

Sandbackaskolan
Sandbackaskolan pekar precis som Thorildskolan på vikten av flexibilitet i grundsärskolan. Inom
grundsärskolan finns elever med väldigt olika förutsättningar, vilket innebär att klassernas
sammansättning ändras varje år när gamla elever lämnar och nya elever kommer till. Psykisk
problematik och andra funktionsnedsättningar påverkar undervisningen. Detta styr i hög grad vilket
utvecklingsarbete som kan bedrivas och hur det ska tillämpas praktiskt i klassrummet.
Under året har personal från grundsärskolan deltagit i Sandbackaskolans generella utvecklingsarbete
kring kooperativt lärande och därefter använt delar av detta för grundsärskolan. Detta har varit en
utmaning men samtidigt gett resultat.
Även Sandbackaskolan arbetar med social integrering mellan grundsärskolan och grundskolan, till
exempel genom att eleverna från de olika skolformerna får vistas i samma lokaler och områden inom
skolan. Man har även haft ingående diskussioner om integrering i grundskolan för enskilda elever
under året.
Kullens skola
Kullens skola har under året omorganiserat sin grundsärskola, i syfte att behålla och rekrytera personal
med lämplig utbildning och erfarenhet för arbetet i grundsärskolan. Gruppen består idag av en
speciallärare och fyra elevassistenter. Ytterligare en elevassistent kommer att anställas.
Rektor pekar i sina analyser på att personalförsörjningen till grundsärskolan är sårbar, på det viset att
det kan vara svårt att ta in vikarier eller lärare från andra skolformer om det saknas personal en
enskild dag eller vecka. På Kullens skola finns träningsskolan som är en skolform inom
gymnasiesärskolan med elever som kräver mycket resurser och kunskap för att hanteras på bästa vis.
Personalen är därför en nyckelfråga.
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Rektor pekar i sin redovisning på att det finns många gemensamma utvecklingsområden både för
grundskolan och grundsärskolan. Till exempel är arbetet med ökad trygghet och studiero och
förbättrat samarbete i personalgruppen något som är aktuellt för båda skolformerna.

Så här går vi vidare


Stärka grundsärskolans förmåga att utmana varje elev. Diskussioner behöver fortsätta på
individnivå ute på skolorna om integrering, både om att läsa integrerat i grundskolan eller att läsa
en kombination mellan ämnen och ämnesområden.



Förstärkning av arbetet med särskilt stöd i grundsärskolan. Grundsärskolan är redan en skolform
som ger mycket stöd till eleven, men skolorna behöver förbättra sin förmåga att bedöma om
eleven kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och utifrån detta fatta beslut om
särskilt stöd och åtgärdsprogram i de fall där det behövs.



Ökat arbete med digitala hjälpmedel. Personalen i grundsärskolan är mycket kunniga i
kommunikation via bilder och tecken, men fler digitala hjälpmedel behöver användas och
implementeras i undervisningen.
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5. Grundskola årskurs 1–6
Målformulering läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem (lgr 11) kap. 2.2
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära
ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Uppnådda kunskapskrav i årskurs 3
I årskurs 3 mäts elevernas kunskapsbedömning i matematik, svenska och svenska som andraspråk
utifrån resultat på nationella prov. På grund av pandemin ställdes de nationella proven in på nationell
nivå. Det innebär att det inte finns kunskapsresultat att redovisa i denna rapport för läsåret 2020/21.

Enkätresultat årskurs 5
Under våren genomförde eleverna i årskurs Skolinspektionens elev- och vårdnadshavarenkät. I en
diagrammen här nedanför presenteras resultaten kring enkätfrågor om stöd, stimulans, veta vad som
krävs samt tillit till elevens förmåga. Resultaten är mer eller mindre de samma som för föregående år,
dock med en viss försämring kring stimulans. Kungälvs resultat är i stort sett de samma som riket.
Enkätfrågor om anpassning efter elevens behov årskurs 5
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Enkätfrågor om stimulans årskurs 5
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Enkätfrågor om att veta vad som krävs och tillit till elevens förmåga
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Uppnådda kunskapskrav i årskurs 6
I och med att nationella prov inte genomförts under vårterminen 2020 respektive 2021 så presenteras
uppnådda kunskapskrav enbart i form av betygsresultat.
I diagrammet här nedanför redovisas resultaten över tid för meritvärde samt andelen elever som fått
godkänt betyg i samtliga ämnen. Utifrån statistiken kan vi se att meritvärdet ökade 2019 och har sedan
dess legat kvar på i princip samma nivå under 2020 och 2021. Andelen elever som fått godkänt betyg i
samtliga ämnen sjönk mellan 2018 och 2019 och har sedan stabiliserat sig på samma nivå under 2020
och 2021. Sammantaget är alltså resultaten relativt stabila under de senaste tre åren.
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Kungälvs kommuns skolor, åk 6 jämförelse över tid
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På nästa sida presenteras skillnader i betygsresultat mellan olika skolor. Statistiken visar på skillnader
på som mest 40 meritpoäng mellan Kärna som har högst meritvärde och Sandbacka som har lägst. På
samma sätt varierar andelen elever som fått godkänt betyg i samtliga ämnen som mest mellan 74
procent för Sandbacka och 100 procent för Marstrand.
När det gäller skillnader i betyg i olika ämnen så finns det även där en variation. Ämnen som
engelska, moderna språk, idrott och hälsa och musik utmärker sig genom att upp mot 40 procent av
eleverna har fått betygen A och B. I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnen kan vi
istället se en högre andel som har fått betyget E och F. Svenska som andraspråk är ett ämne där en
större andel av eleverna än i andra ämnen har fått betyget F och enbart ett mycket litet antal elever har
fått betygen A och B. Detta överensstämmer både med resultat på nationella prov och resultaten för
detta ämne i riket.
Åk 6 VT21: meritvärde och andel (%) elever med godkänt betyg i alla
ämnen
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Betyg årskurs 6 2021 Kungälvs kommun
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Pågående utvecklingsprojekt
I skolornas utvecklingsplaner pekar man på olika styrkor och svagheter hos den egna skolan, samtidigt
som vissa problem och möjligheter är gemensamma. Här nedanför sammanfattas det viktigaste
utvecklingsprojekten.
Förtydliga och synliggöra kunskapskraven
På många F6-skolor, till exempel Kastellegårdsskolan, sker ett utvecklingsarbete kring att förtydliga och
synliggöra kunskapskraven för eleverna. På flera av skolorna är arbetet inriktat på att använda
lärmatriser i undervisningen. Marstrands skola beskriver att tydligheten i lärmatriserna gjort att
eleverna utmanas att komma vidare i sin lärprocess och att lägstanivån i klassrummets har höjts.
Speciallärares och specialpedagogers roll
På många F6-skolor sker ett utvecklingsarbete kring speciallärares och specialpedagogers roll. På
Fontinskolan har arbetslagen bland annat fått handledning av skolans speciallärare och specialpedagog
i syfte att arbeta fram åtgärdsprogram och extra anpassningar. Hålta skola lyfter fram hur man under
året arbetat med kompensatoriska hjälpmedel som en del i arbetet mot elever i behov av särskilt stöd.
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Kärna skola är en av flera skolor som identifierat att särskilda undervisningsgrupper och enskilda
undervisning tydligare behöver inriktas på att få eleverna att återgå till undervisning i ordinarie
undervisningsgrupp.
Strukturer och resursfördelning
På flera F6-skolor, till exempel Kullens skola, bedrivs ett utvecklingsarbete kring organisering av
klasser, årskurser och arbetslag. Ett antal skolor har även genomgått omorganisationer under läsåret.
De skolor som har ett mindre elevantal betonar det kontinuerliga arbetet med att omfördela resurser
inom skolan. Hålta skola lyfter fram att man behöver bli bättre på att hitta en flexibilitet i
resurserfördelningen så att resurserna bättre fördelas till de elever som behöver dem mest.
Svenska som andraspråk
Flera skolor, till exempel Klöverbackens och Olseröds skolor, har sett att svenska som andraspråk är
ett ämne där resultaten behövas förbättras. Detta gäller även för resultaten i detta ämne i kommunen i
stort. Fontinskolan beskriver bland annat hur man utvecklar ett språkstödjande arbetssätt gentemot
elever som är nyanlända eller annars läser svenska som andraspråk.
Jämställdhet
Flera skolor har även identifierat jämställdhet som en utmaning när det gäller studieresultat utifrån
kön, till exempel på Kode skola och Tunge skola. Fokus för jämställdhetsarbete är på flera skolor att
öka pojkars motivation för skolarbetet och att samtidigt stärka flickors tilltro till sin egen förmåga.
För pojkar kan det handla om förbättrade resultat i svenska och matematik, medan det för flickor kan
röra sig om att stärka de muntliga delarna i engelska.
Kompetensutveckling av personal
Kontinuerlig kompetensutveckling av personalen är en viktig del i många F6-skolors utvecklingsarbete,
bland annat hos Diseröds skola. Inriktningen på kompetensutvecklingen kan vara kooperativt lärande,
ledarskap i klassrummet eller bedömning och betygssättning. Flera skolor har även sett att man
behöver stärka det kollegiala lärandet. På Sparråsskolan gör till exempel lärarna löpande besök i
varandras klassrum. Ytterbyskolan betonar som en av flera skolor vetenskap och beprövad erfarenhet
som grund för kompetensutvecklingen.
Så här går vi vidare






Det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer att fortsätta kring ledarskap i klassrummet och
kooperativt lärande. Det är centralt att hålla i och hålla ut i relation till detta långsiktiga
utvecklingsarbete.
Fortsatt utveckling av elevhälsoarbetet med inriktning på de främjande och förebyggande
insatserna. En viktig del i detta är att öka samarbetet mellan lärare och elevhälsans
professioner.
Satsningar på kompetensutveckling och kompetenshöjande arbete fortsätter ute på skolorna
och är en nödvändig del för att stärka de utvecklingsprojekt som är pågående.

6. Grundskola årskurs 7–9
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Målformulering läroplan för grundskolan (lgr 11) kunskaper kap 2.2
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära
ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Måluppfyllelse årskurs 7
I diagrammet här nedanför redovisas det genomsnittliga meritvärdet och andelen godkända betyg i
alla ämnen i kommunens skolor i årskurs 7. Utfallet visar att den totala andelen elever som är
godkända i samtliga ämnen är 71 procent och det genomsnittliga meritvärdet är 204.
Terminsbetyg årskurs 7, meritvärde, antal godkända ämnen VT 21
210
205

100%
68%

200
195
190

80%

71%

61%

60%
208
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80%
40%
20%
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Meritvärde

Ytterbyskolan

Total

0%

Alla mål %

Diagrammet på nästa sida visar betygsfördelningen per ämne utifrån de ämnen som har ingått i
respektive elevs utbildning. Måluppfyllelsen är mellan 85 procent och 98 procent i alla ämnen utom i
svenska som andraspråk där måluppfyllelsen är 57 procent. Ämnena med flest betyg i A och B är
modernt språk franska och spanska (29 procent) och musik (25 procent) De ämnena med flest icke
godkända betyg, F och streck, är svenska som andra språk (48 procent) och matematik (15 procent).
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Betyg årskurs 7, VT 21 Kungälvs kommun
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34%
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Måluppfyllelse årskurs 8
Diagrammet nedan redovisas det genomsnittliga meritvärdet och andelen godkända betyg i alla ämnen
i kommunens skolor i årskurs 8. Utfallet visar att den totala andelen elever som är godkända i alla
ämnen är 68 procent. Det genomsnittliga meritvärdet är 217. Jämfört med årskurs 7 sjunker andelen
elever som har godkända betyg i samtliga ämnen betyg något, medan det genomsnittliga meritvärdet
ökar.
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Terminsbetyg årskurs 8, meritvärde och antal godkända ämnen VT 21
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180

75%

74%
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70%

68%
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64%
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65%
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60%
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Meritvärde

55%

Total

Alla mål %

I diagrammet här nedanför visas betygsfördelningen per ämne. Uppgifterna baseras på de ämnen som
ingått i respektive elevs utbildning. Måluppfyllelsen är mellan 85 och 96 procent i alla ämnen utom i
svenska som andraspråk där måluppfyllelsen är 50 procent. Ämnena med flest höga betyg i A och B är
musik (37 procent) och biologi (28 procent). De ämnena med flest icke godkända betyg, F och streck,
är svenska som andraspråk (50 procent) och idrott och hälsa (15 procent).

Betyg årskurs 8, VT 21 Kungälvs kommun
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Måluppfyllelse årskurs 9
I diagrammet på nästa sida nedan redovisas det genomsnittliga meritvärdet och andelen godkända
betyg i alla ämnen i kommunens skolor i årskurs 9. Utfallet visar att den totala andelen elever som är
godkända i alla ämnen är 78 procent och meritvärdet är 230. Thorildskolan och Ytterbyskolan har
exakt samma meritvärde, men med något högre andel med godkänt i alla ämnen på Ytterbyskolan.
Munkegärdeskolan har både lägre meritvärde och andel elever som har fått godkänt betyg i samtliga
ämnen.
I tabellen därefter visas betygsfördelningen per ämne. Uppgifterna baseras på de ämnen som ingått i
respektive elevs utbildning. Måluppfyllelsen är mellan 90 och 97 procent i alla ämnen utom i svenska
som andraspråk där måluppfyllelsen är 33 procent. Fördelningen mellan betyg i olika ämnen är
liknande för årskurs 9 som för årskurs 8.

Årskurs 9 - jämförelse mellan skolorna 2021
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Betyg årskurs 9, VT 21 Kungälvs kommun
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Tabellen nedan visar slutbetyg, meritvärde och antal godkända ämnen fördelat mellan skolorna samt
skillnaden mellan kön. Statistiken visar att pojkar genomgående har lägre meritvärde än flickor, en
skillnad på 34 meritpoäng. Skillnaden är dock enbart 7 procent när det gäller andelen som har fått
godkänt betyg i samtliga ämnen. Särskilt stor är skillnaden mellan pojkar och flickor på
Munkegärdeskolan, där flickorna har högst meritvärde och högst andel elever med godkända betyg i
kommunen, medan pojkarna på skolan har lägst resultat i kommunen för båda dessa värden.

19

2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - KS2021/1321-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning : Uppföljningsrapport 3 Kunskaper betyg och bedömning

Slutbetyg årskurs 9, meritvärde och antal godkända ämnen VT 21
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När man tittar på utvecklingen över tid kan man se att det genomsnittliga meritvärdet har varierat
mellan 221 som lägst och 238 som högst. Det genomsnittliga meritvärdet sjönk från föregående års
232,5 till 230. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ligger kvar på samma
nivå som föregående år med 78 procent. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram minskade med en procentenhet från 87 till 86 procent. Allt som allt är det alltså relativt
små skillnader gentemot föregående år.

Kungälvs kommunala skolor slutbetyg åk 9, jämförelse över tid
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Enkätresultat årskurs 9
Årets elevenkät från Skolinspektionen genomfördes under våren av eleverna i årskurs 9. Kungälvs
kommun har i de flesta fall liknande resultat som för riket. Kungälv får dock något sämre resultat för
elevernas upplevelse av att få utmaningar i skolarbetet, där en viss negativ trend finns. När det gäller
jämförelser bakåt i tiden för dessa frågor är Kungälvs resultat för 2020 generellt sett högre än 2019
men lägre än 2018. Resultatet kring argumentation och kritiskt tänkande har ökat särskilt mycket i år.
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Enkätfrågor om anpassning efter elevens behov årskurs 9
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Enkätfrågor om utmaningar i skolan årskurs 9
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Enkätfrågor om tillit till elevens förmåga årskurs 9
10
7.6

8
6

5.5

5.9

5.3

5.5

8.1

7.6

7.9

8.1

7.9

8.5

7.8

8.2

8.3

5.8

4
2
0

Mina lärare får mig att tro på mig själv i Mina lärare förväntar sig att jag ska göra
mitt skolarbete.
mitt bästa.
Kungälv 2017

Kungälv 2018

Kungälv 2019

Jag kan nå kunskapskraven om jag
försöker.

Kungälv 2020

Riket 2020
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Enkätfrågor om argumentation och kritiskt tänkande
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Resultat utifrån SALSA
SALSA är ett statistiskt verktyg som tagits fram av Skolverket. Syftet med SALSA (Skolverkets
Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka
men som har betydelse för betygsresultatet. I SALSA:s fall handlar det om föräldrarnas
utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever.
Genom SALSA får man fram ett modellberäknat värde, som anger vilken meritpoäng och andelen
elever som bör nå godkänt i samtliga ämnen om man tar hänsyn till elevernas bakgrundsfaktorer.
Detta modellberäknade värde kan man sedan jämföra med skolans faktiska värde och på det viset få
vis få en uppfattning av skolans resultat utifrån skolans förutsättningar.
När man tittar på Kungälvs kommuns grundskolor i SALSA får man fram följande resultat:
 Thorildskolan har ett högre meritvärde än det modellberäknade värdet och har även en högre
andel elever med godkänt betyg i samtliga ämnen. Bortsett från förra läsåret har detta gällt över
tid, även om Thorildskolans resultat har varierat relativt mycket från år till år.
 Ytterbyskolan har ett lägre meritvärde än det modellberäknade, men i princip samma andel
elever med godkänt betyg i samtliga ämnen som det modellberäknade värdet. Detta har varit
förhållandevis stabilt över tid.
 Munkegärdeskolan har ett lägre meritvärde än det modellberäknade, men ungefär samma andel
elever med godkänt betyg i samtliga ämnen. Sett till det senaste läsåret har resultaten förbättrats i
relation till SALSA, särskilt när det gäller andelen elever som når godkänt resultat i samtliga
ämnen.
Sammantaget så ligger Kungälvs kommuner grundskolor förhållandevis bra till i relation till SALSAvärdena för andelen elever som har fått godkänt betyg i samtliga ämnen. Här ligger en av skolorna
över SALSA-värdena och två på ungefär samma nivå. Däremot är resultaten något sämre när det gäller
meritbetyg. Här är det en grundskola som ligger över SALSA-värdena medan två grundskolor ligger
lägre.
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Pågående utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet ser olika ut på kommunens grundskolor för årskurs 7–9, även om vissa frågor är
gemensamma. Här nedanför sammanfattas de viktigaste områdena från skolornas utvecklingsplaner
när det gäller kunskap, betyg och bedömning.
Thorildskolan
På Thorildskolan särskiljer sig några ämnen och sticker ut positivt, som hemkunskap och bild.
Hemkunskapen följer sina elever från åk 6 och upp till åk 9. I det ämnet ses en tydlig progression hos
eleverna. De har god relation med läraren och vet vad som förväntas av dem. I bild arbetar läraren
normkritiskt och med elevens egen progression utifrån elevens förutsättningar. Mycket anpassningar
genomförs även på gruppnivå. Ämnen med lägre resultat och lägre meritvärden på skolan är
matematik, idrott, NO och SO. Rektor kommer att ha uppföljande samtal med personalen inom dessa
ämnen för att ytterligare kunna analysera vad detta beror på.
Skillnader mellan pojkar och flickor följer de resultat som går att se generellt i landet och kommunen.
På Thorildskolan är diskussionerna och utvecklingsarbetet inriktat på hur man bemöter pojkar och
flickor i klassrummet och hur detta kan påverka elevernas resultat.
Munkegärdeskolan
På Munkegärdeskolan var det under vårterminen 55 procent killar och 45 procent tjejer. Pojkar har
lägre betyg och därmed sämre meritvärde än tjejer. Skolan utmärker sig genom att tjejerna har mycket
goda resultat i jämförelse medan andra skolor, medan pojkarna har sämre. Munkegärdeskolan arbetar
medvetet med att analysera resultaten och sätta in åtgärder utifrån detta. Man betonar vikten av
individuella anpassningar på individ- och gruppnivå, något som man bland annat arbetar med i de
praktiskt-estetiska ämnena där resultaten är något bättre än för andra ämnen.
Munkegärdeskolan kommer under det kommande läsåret även att fortsätta sitt utvecklingsarbete kring
kooperativt lärande, med kompetensutveckling för lärarna i syfte att skapa en bättre måluppfyllelse för
eleverna.
För att skapa en bättre relation mellan skola och hem har Munkegärdeskolan även påbörjat ett
utvecklingsarbete kring sina utvecklingssamtal. En del av arbetet består av intervjuer mellan mentorer
och vårdnadshavare om vårdnadshavarnas förväntningar på skolan.
Ytterbyskolan
Ytterbyskolans rektor beskriver i likhet med övriga högstadieskolor att det är skillnad i måluppfyllelse
mellan flickor och pojkar. Måluppfyllelsen för nyanlända elever är låg i alla ämnen och
måluppfyllelsen i stort behöver öka på skolan.
På skolan har man arbetat med främjande insatser som lektionsstruktur och kooperativt lärande samt
förebyggande insatser som trygghetsenkäter och resultatinsamling. Skolan har även arbetat med
åtgärdsprogram, resursteam och resurstid.
Identifierade prioriterade orsaker på processnivå för att förklara skolans resultat är bland annat brist
på kvaliteten i och utformningen av undervisningen så att den når och utvecklar alla elever. Man
bedömer även att det finns brister i kopplingen mellan mötesinnehåll och arbetet med elevernas
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måluppfyllelse. På strukturnivå identifierar man en brist i organisationens kontinuitet att genomföra,
hålla i, utvärdera och slutföra processerna.
Planerade utvecklingsinsatser för att nå alla elever är bland annat fokus på extra anpassningar och
särskilt stöd samt arbetet med reviderade kursplaner inför 2022.

Så här går vi vidare
För grundskolorna årskurs 7–9 bedrivs ett resultatarbete under rubriken ”Alla ska lyckas”, bland annat
med fokus på Kungälvs kommuns SALSA-värden, likvärdig bedömning och implementering av de nya
kursplanerna under 2022.
Nya målsättningar för läsåret 21/22 för grundskolorna årskurs 7–9 kommer att vara:




Högre meritvärde för elever 7–9.
Ökad trygghet och studiero i årskurs 7–9.
Jämnare och bättre resultat för flickor och pojkar – ett medvetet arbete med att minska
skillnaden i betygsresultat utifrån kön, genom att stärka både pojkar och flickors
kunskapsutveckling.

7. Arbete mot upprepad eller längre frånvaro
Den 1 juli 2018 blev det obligatoriskt för grundskolor att kartlägga problematisk frånvaro och
rapportera kontinuerligt till huvudmannen.
”Med problematisk frånvaro avser utredningen frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar
att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Det här innefattar all
frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad
frånvaro” 1.
Stödenheten fick i uppdrag under läsår 18/19 att följa upp skolornas problematiska frånvaro vid tre
tillfällen under läsåret. Uppföljningen har fortsatt under läsåret 19/20 och 20/21 och grundskolorna
har även då rapporterat in elever med upprepad eller längre frånvaro vid tre tillfällen per läsår. Av
rapporteringen har man kunnat utläsa om en elev förekommer i flera perioder. Parallellt med detta
har Skolverket under våren 2021 begärt in statistik om frånvaro utifrån delvis andra kategorier. Av
utrymmesskäl presenteras enbart statistiken kring frånvaro som har skickats in till Skolverket.
I tabellen på nästa sida finns uppgifter om antalet elever i förskoleklass och grundskola som har
ogiltig frånvaro under höstterminen 2020 över en viss procentandel. Här kan vi se att det sammanlagt
är 144 elever som kan anses ha upprepad och längre frånvaro utifrån den statistik som Skolverket
efterfrågat.
När man tittar närmare på uppgifterna kan man se att den upprepade eller längre frånvaron är
betydligt högre i årskurs 7–9 än tidigare i grundskolan. Frånvaron ökar också successivt under de
1

Definition av begreppet ”problematisk frånvaro” som används här är hämtat ur Saknad, SOU 2016:94, s. 21;
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senare åren i grundskolan och är som högst i årskurs 9. Den största andelen av de elever som har
upprepad och längre frånvaro har mellan 5 och 14 procents ogiltig frånvaro.
5–14 procents frånvaro
Förskoleklass
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Totalt

30 procents frånvaro
eller mer

15–29 procents frånvaro
5
4
2
0
2
4
6
17
21
44
106

2
1
0
0
0
0
0
5
8
11
27

0
0
0
0
1
0
0
1
6
3
11

Stödenheten betonar i sina rapporter att elever som har upprepad eller längre frånvaro är komplexa
fall. Orsakerna är ofta psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. För att motverka frånvaron krävs
omfattande samverkan kring eleven. Det kan handla om samverkan med familjen, socialtjänsten, BUP,
barn- och ungdomsmedicin, habiliteringen eller primärvården. Stödenheten har även samverkan med
Familjehusen Klippan inom ramen för SIMBA, Samverkan i Mellersta Ale och Bohuslän.
Stödenheten lyfter också fram vikten av ett främjande och förebyggande arbete, där man redan på ett
tidigt stadium uppmärksammar tecken på ett en elev är i behov av stöd. Ju tidigare detta kan fångas
upp, desto tidigare kan man också sätta in insatser. På det viset kan man för många fall undvika att
frånvaron blir upprepad eller längre.
Under läsåret har stödenheten haft ett antal utvecklingsområden i relation till frånvaro som
presenteras här nedanför.
Utveckling av rutiner och dokumentation
Under läsåret har utvecklingsarbetet kring rutiner och dokumentation fortsatt. Det har till exempel
tagits fram utförliga mallar för skolans anmälan av frånvaro till huvudmannen. Rutinen för att främja
närvaro och motverka frånvaro har även lagts in som en del av kommunens skolpliktsrutin. Utifrån
detta har kvaliteten på rapporteringen till huvudmannen ökat och kopplingen till skolpliktsarbetet
stärkts.
Närvaroteamet
Under läsåret har stödenheten arbetat med att utveckla närvaroteamet som startades upp under
föregående läsår. Närvaroteamet består av en specialpedagog, en kurator och en lärarassistent som alla
arbetar tillsammans. Teamet kan kopplas in när skolorna trots närvaroutredningar och
handlingsplaner upplever att man behöver mer stöd. Stödenheten bedömer om närvaroteamet kan
sättas in och samråder med skolan och vårdnadshavare om lämpliga insatser. Efter att närvaroteamet
genomfört sina insatser får teamet en mer långsiktigt stödjande funktion gentemot skolan.
Så här går vi vidare
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Stödenhetens utvecklingsområden kring frånvaro under det kommande läsåret kommer vara att
fortsätta utvecklingsarbetet med rutiner/dokumentation och arbetet med närvaroteamet. Fokus
kommer att lägga på det främjande och förebyggande arbetet.

8. Gymnasieskola
Målformulering läroplan för gymnasieskolan (Gy11) kap 2.1
Det är skolans ansvar att varje elev
 på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en
yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av
yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet,
 på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå
kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för
att vara väl förberedd för högskolestudier, eller
 som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt
utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

Gymnasieexamen och studiebevis
I gymnasieskolan kan man efter fullföljda gymnasiestudier antingen få en gymnasieexamen eller ett
studiebevis. Kraven för att få en gymnasieexamen är bland annat att man har läst 2500
gymnasiepoäng, har godkänt betyg i 2250 av dessa poäng, har ett godkänt gymnasiearbete samt har
godkänt betyg i vissa gymnasiegemensamma kurser. För yrkesprogrammen ställs också krav på ett visst
antal godkända poäng i de programgemensamma kurserna. Studiebevis ges till de elever som har
fullföljt gymnasieskolan men inte har nått kraven för gymnasieexamen.
Statistiken för gymnasieexamen och studiebevis presenteras i denna rapport kopplat till
avgångseleverna på Mimers hus gymnasium, det vill säga de elever som ingår i avgångsklasserna i
årskurs 3. På grund av Covid-19 förlängdes studietiden för att antal elever med efterföljande lovskola
och möjlighet att komplettera uppgifter fram till i början av september 2021. Dessa elever räknas också
in i resultatet för läsåret 2020/2021.
Resultaten från läsåret 2020/2021 visar att 81 procent av alla elever i avgångsklasserna fick en
gymnasieexamen. Detta var en ökning på 6 procentenheter sedan föregående år och tillsammans med
år 2017 det bästa resultatet de senaste sju åren. Resultaten förbättrades under året trots
distansundervisning i samband med Colvid-19. Andelen personer som fått en gymnasieexamen skiljer
sig dock åt mellan olika gymnasieprogram.
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Andel av avgångselever årskurs 3 med gymnasieexamen
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Genomströmning
Genomströmningen i gymnasieskolan är ett mått på hur stor andel av eleverna som får en
gymnasieexamen inom till exempel tre eller fyra år. Statistik om genomströmning publiceras av
Skolverket utifrån SCB:s uppgifter och har en viss fördröjning. I diagrammet på nästa sida avser år
2020 elever som slutförde eller skulle slutfört sina studier läsåret 19/20. Jämförelse är gjord med
”liknande kommuner” enligt Koladas (SKR) definition och innefattar de sju kommuner som liknar
Kungälv mest som gymnasiekommun.
Kungälv har under flera år legat på en relativt jämn nivå vad gäller genomströmning (mellan 61 och
64 procent för åren 2015–2020). I jämförelse med liknande kommuner är genomströmningen på
samma nivå i Kungälv som i liknande kommuner. En jämförelse med modellberäknat värde, vilket
kan sammanfattas som ett mått på vad Kungälv bör ligga på i genomströmning med hänsyn till sina
elevers socioekonomiska förutsättningar, ligger dock Kungälv lägre än sitt modellberäknade värde.
När det gäller genomströmningen så påverkas den av att alla elever som påbörjar sina studier på
Mimers hus gymnasium inte slutför dem där. En elev kan till exempel ha gått ett eller två år på ett
nationellt program på Mimers hus och därefter bytt skola. Den elevens studieresultat kommer då att
bli en del av den nya skolans statistik. Ytterligare en faktor som påverkar statistiken för
genomströmning är om elever läst på något av introduktionsprogrammen för att sedan studera på ett
nationellt program. Detta innebär att eleven har läst i gymnasieskolan i upp mot fyra eller fem år,
vilket gör att elevens gymnasieexamen inte syns i statistiken för de elever som fått gymnasieexamen
inom tre år.
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Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%),
faktiskt och modellberäknat värde
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74% 74%

75%
70%
65%

76%

64% 64% 63%

62% 62% 63%

61% 60% 60%

2018

60%

2019

55%

2020

50%
45%
40%

Faktiskt värde
Kungälv

Faktiskt värde
Modellberäknat värde
Modellberäknat värde
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Utökat program samt behörighet till högskola och universitet
Andelen elever som läste mer än 2500 poäng, det vill säga utökat program, var totalt 31 procent, vilket
var på samma nivå som föregående år. Det var en lägre andel elever på yrkesprogrammen i jämförelse
med föregående år som läste mer än 2500 poäng, 32 procent på yrkesprogrammen 2021 jämfört med
40 procent 2020. På högskoleförberedande programmen var det samtidigt en högre andel som läste
mer än 2500 poäng, 30 procent 2021 jämfört med 23 procent år 2020.
En vanlig anledning till att man läser utökat program kan vara att man vill ha särskild behörighet till
vissa kurser på högskolor och universitet. För yrkesprogrammen är det även vanligt med utökat
program för att få grundläggande behörighet till högskole- och universitetsstudier, något som annars
inte automatiskt ges för yrkesprogrammen.
Samtliga elever i årskurs 3 läsår 20/21: andel (%) elever fördelat på om de
läst mindre, lika eller mer än 2500 poäng
0%
Yrkesprogram
Högskoleförberedande program
Totalt nationella program

10%

20%

30%

40%

50%

50%

18%

59%

11%
14%

2500

70%

80%

90%

100%

32%
30%

56%

<2500

60%

31%

>2500

Samtidigt som andelen elever med utökade studier inom yrkesprogrammen sjunkit har andelen
yrkeselever med behörighet till universitet ökat något, från 26 procent föregående år till 28 procent i
år. Denna nivå är dock lägre än åren 2015–2017 då andelen behöriga till universitet på
yrkesprogrammen var på nivåer mellan 32 och 40 procent. När det gäller högskoleförberedande
programmen ger alla högskoleförberedande program grundläggande behörighet till högskola och
universitet, förutsatt att man får en gymnasieexamen. Andelen behöriga på högskoleförberedande
ökade 2021 i jämförelse med föregående år och ligger på en hög nivå sett över tid.
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Andelen avgångselever med behörighet till universitet och högskola
Elever som avslutat sina studier med examen alternativt studiebevis om minst 2500 poäng.
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Genomsnittlig betygspoäng
Den genomsnittliga betygspoängen har inte förändrats mycket över de senaste fem åren på Mimers
hus. I förhållande till riket har Kungälv legat under rikssnittet. Den genomsnittliga betygspoängen
beräknas på de elever som fått en gymnasieexamen och inkluderar inte elever som har fått ett
studiebevis. Det kan därför vara så att när fler elever lyckas ta en gymnasieexamen, så sjunker
betygspoängen eftersom fler elever precis ”klarar sig” över examenskraven men då med låga betyg
vilket ger en lägre genomsnittlig betygspoäng. Detta mönster har särskilt kunnat ses på
yrkesprogrammen där genomsnittspoängen stigit de år andelen med examen sjunkit och vice versa.
Detta har dock inte hänt varje år och även 2021 var ett sådant undantag. För 2021 låg den
genomsnittliga betygspoängen kvar på samma nivå som tidigare samtidigt som andelen med
gymnasieexamen ökade på både yrkes- och högskoleförberedande program.
Genomsnittlig betygspoäng hos elever med gymnasieexamen, nationella
program
15
14

14.3

14.5
14.1

13.5

13.4

13
12

14.9
14.2
13.1

14.4
14
13.4

14.8

14.6

14

14.2
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13.5
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13.2

12.4

11
10

2015

2016

2017
Yrkesprogram

2018

2019

Högskoleförberedande program2

Totalt

Introduktionsprogrammen (IM)
På mimers hus finns det fyra introduktionsprogram där omkring 160 elever studerade under läsår
20/21. Introduktionsprogrammen vänder sig till personer som inte är behöriga till ett nationellt

30

2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - KS2021/1321-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning : Uppföljningsrapport 3 Kunskaper betyg och bedömning

program. Programmen fungerar som en väg till arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier
på ett nationellt program. De introduktionsprogram som erbjuds på Mimers hus är följande:







Individuellt alternativ
Programinriktat val (IMV)
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion – Bilverkstad och Industriteknik
Yrkesintroduktion – Restaurang och livsmedel
Yrkesintroduktion – Vård och Omsorg

Rektor beskriver att resultaten är som förväntade för läsåret. Könsfördelningen mellan de olika
programmen är väldigt ojämn och då alla elever på IM har individuella mål är det svårt att dra
generella slutsatser utifrån statistiken. Antalet elever som gått till nationellt program från övriga
inriktningar på IM är som förväntat. Av de eleverna som hade som mål att bli behöriga så klarade de
flesta det. Dock är det få som gör det under enbart ett års tid. Flera av elevernas mål på IM är
anställningsbarhet och detta når majoriteten av eleverna.
Ett utvecklingsområde som verksamheten identifierar är elever på programinriktat individuellt val
(IMV). I kommunens plan för introduktionsprogram står det att dessa elever skall bli behöriga
skyndsamt och att de ska prioritera det ämnet de saknar godkänt betyg i. Trots detta är det flera elever
som deltar i IMV under flera år. Detta är ett område som man kommer att analysera närmare och vid
behov sätta in åtgärder kring under nästkommande läsår.
Introduktionsprogrammen har haft minimalt med distansundervisning, vilket rektor kan se har
gynnat eleverna. Organisationen har varit sådan att de flesta eleverna möter samma lärare varje dag.
Detta bidrar till trygghet och ger större möjlighet att lära. Arbetslagen har nära samarbete med
elevhälsan och har haft handledning av dem under året. Detta har lett till en ökad kompetens kring
särskilt stöd och extra anpassningar.
De gemensamma framgångsfaktorerna som noterats har varit möjligheterna till att individanpassa. En
annan framgångsfaktor är närvaron. Personalen ser att elever med hög närvaro har enklare att klara
studierna, medan det kan vara svårt att få tillbaka elever som av olika anledningar har perioder med
större frånvaro. Av dessa anledningar kommer skolan att fortsätta med sitt närvaroarbete, både genom
implementering av en gemensam frånvarorutin och genom samverkan med elevhälsan för
introduktionsprogrammen.
Resurstilldelning gymnasieskolan
I förra årets sista rapport om systematiskt kvalitetsarbete fördes ett resonemang om kostnadsbilden för
gymnasieskolan i Kungälv i jämförelse med liknande kommuner. Man konstaterade då att Kungälv
har lägre anslagna resurser både än jämförbara kommuner, Göteborgsregionen och riket.
I diagrammet här nedanför syns kostnadsutvecklingen för Kungälv och de kommuner som
jämförelsen gjordes med i föregående års rapport. Kungälv kvarstår som en kommun som relativt sett
fördelar mindre resurser till gymnasieskolan. Statistiken kommer från Kolada.

31

2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - KS2021/1321-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning : Uppföljningsrapport 3 Kunskaper betyg och bedömning

Detta är ett område som det kan finnas skäl att fortsätta att analysera. Resurstilldelningen till
gymnasieskolan bör även ställas i relation till de möjligheter som finns tillgängliga på Mimers hus för
till exempel särskilt stöd, extra anpassningar och andra former av stödinsatser.
Kostnader för gymnasieskola kr/elev
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Uppföljning av enheternas mål och analys
Under läsåret har Mimers hus haft fyra övergripande mål samt delmål för de nationella programmen.
Dessa presenteras här nedanför och på nästa sida.
1. Andelen elever som tar gymnasieexamen efter 3 år ska öka.
a) Förstelärare med detta som fokusområde.
b) Införande av digitalt elevdokumentsystem.
c) Kollegialt lärande med fokus på anpassningar och stöd.
d) Tydlig arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledare.
2. Säkerställa att utbildningen utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
studiero och trygghet och en hög närvaro.
a) Förstelärare med detta som fokusområde.
b) Närvarorutin för hela skolan.
3. Säkerställa att elevhälsan (inklusive studie- och yrkesvägledare) arbetar främst förebyggande
och främjande.
a) Schemalagda möten med arbetslagen.
b) Elevhälsan skall vara delaktig och samarbeta nära med förstelärargruppen.
c) Upprättande av en elevhälsoplan.
4. Ta bättre vara på digitaliseringens möjligheter.
a) Utbildning av personal av förstelärare och superanvändare.
b) Handlingsplan upprättas för alla skolpersonal gällande digitalisering.
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Angående mål 1 om att andelen elever som tar gymnasieexamen efter 3 år ska öka så har den totala
andelen elever med examen ökat 2021 jämfört med föregående år. Resultaten skiljer sig dock mellan
programmen.
Delmålen 1 ABC har genomförts. På grund av pandemin genfördes en förändring i
förstelärarorganisationen och en förstelärargrupp arbetar inte längre med fokusområdet.
Superanvändare och specialpedagoger har implementerat Unikum samt har arbetat brett kring
anpassningar och stöd, både med workshops och med möjligheter till frågestunder kring kollegialt
lärande med fokus på anpassningar och stöd. Gällande 1 D har en plan för studie- och
yrkesvägledsverksamheten tagits fram, men enheten är inte helt klara med arbetsbeskrivningen för
studie- och yrkesvägledare.
Gällande mål 2 om att säkerställa att utbildningen utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av studiero och trygghet och en hög närvaro så är arbetet med delmålen påbörjat. Det
finns en tydlig plan för kommande läsår och förstelärare har med det som fokusområde. En
gemensam närvarorutin som gäller från med HT21 är utarbetad.
När det gäller mål 3 om att säkerställa att elevhälsan (inklusive studie- och yrkesvägledare) främst
arbetar förebyggande och främjande så har delmålen uppnåtts. Pandemin har dock medfört att vissa
möten mellan elevhälsan och förstelärargruppen inte kunnat genomföras som vanligt.
Avseende mål 4 om att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har delmålen genomförts
genom utbildningar och workshops för personalen samt att en handlingsplan som gäller från HT21
har upprättats.
Sammanfattningsvis är årets resultat svåranalyserat på grund av omständigheter som skolenheterna levt
med på grund av pandemin. Lärarna och eleverna har fått ställa om och mycket av vardagen har gått
till att förbereda distansundervisning samt kunna växla/vara flexibel när nya direktiv om
närundervisning uppkommit. Flera rektorer funderar kring hur det kommer sig att eleverna har så
pass goda resultat efter ett sådant läsår. Trenden går att även att se nationellt och det är något som
behöver analyseras mera.
Att siffrorna är så höga trots pandemin, beror enligt lärarna på att de arbetat mer elevnära och lagt all
tid på eleverna och undervisningen. En ytterligare orsak kan finnas i lärarnas arbetsformer gentemot
eleverna. Den digitala plattformen har resulterat i tydliga planeringar och genomtänkta lektioner.
Eleven vet i större utsträckning vad som förväntas efter genomgången lektion och vad som kommer
härnäst. Elever som har behövt extra mycket stöd har fått dispens att komma in och ha sin
undervisning i skolan. Läraren har då haft en mer en-till- en-förhållningssätt, vilket är ett arbetssätt för
lärarna att använda sig av även i framtida undervisning.
Det finns elever som haft det svårt med distansarbetet, men ett flertal lärare har sett vissa positiva delar
med en mer digital undervisning. Vissa lärare lyfter att tydlighet och flexibilitet varit extra viktigt
under läsåret. En annan anledning till att eleverna trots pandemin nått så pass goda resultat kan vara
allt det stöd som erbjudits i from av lovskolor, studiestuga och även sommarlovsskola. Många elever
har också fått förlängning av kurser för att hinna ta igen det de missat. Dessa åtgärder kommer att
vara viktiga även efter pandemins slut.
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Det har generellt varit större frånvaro. Lärarna vet att hög närvaro skapar många positiva bieffekter
som högre måluppfyllelse och bättre mående. Elevhälsan har utökat sina samtalstider och haft fler
elevhälsosamtal än tidigare.
När det gäller resursanvändning så har minskade resurser under flera år bidraget till färre personal i
skolan och betydligt snävare prioriteringar från rektorernas sida. Trots detta har resultaten befunnit sig
på ungefär samma nivå, något som är tecken på att undervisningen har utvecklats och kunnat
kompensera för minskade resurser. Minskade resurser har dock medfört att utmaningen är större när
det gäller till exempel arbetet med trygghet och studiero, i och med att det är ett område som gynnats
av hög personaltäthet.

Så här går vi vidare
Nya målsättningar för läsåret 21/22 kommer att vara:


Ökad andel elever som tar examen

Åtgärder för att nå målet kommer vara att utveckla anpassningar och stöd samt utveckling av
mentorskapets och arbetslagets roller. Löpande arbete med Unikum i stödprocessen och för
bedömning ska också ske. En identifierad åtgärd är även att utveckla förstelärarskapet.


Ökade meritpoäng

Målet innefattar åtgärder med att fördjupa och fortsätta utveckla elevhälsans arbete med arbetslagen
samt att organisera lärarlaget så att kommunikationen förbättras. Därutöver ska förstelärare arbeta
främjande och förebyggande för att öka trygghet och studiero utifrån de politiska målen. En grupp
förstelärare arbetar också för att utveckla ledarskapet i klassrummet och det kollegiala lärande på hela
skolan.
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9. Gymnasiesärskola
Målformulering läroplan för gymnasiesärskolan (Gysä13) kap 2.1
Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på
arbetsmarknaden.
Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina
förutsättningar har tillägnat sig kunskaper mot de mål som finns formulerat i läroplan för
gymnasiesärskolan.
Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd utbildning på ett individuellt program har nått så
långt som de individuella förutsättningarna medger i förhållande till de kunskapsmål som finns
formulerat i läroplan för gymnasiesärskolan.

Elevresultat
På Trekungagymnasiets nationella program får eleverna betyg enligt skalan A-E. Betyget underkänt
finns inte utan elever som inte når kraven för godkänt får inte något betyg alls. Det är relativt litet
antal betyg (cirka 10 per ämne) satta då klasserna är små men här nedanför finns statistik av vilka
ämnesbetyg som satts på avgångseleverna i de gymnasiesärskolegemensamma ämnena.
Kunskapsresultaten utifrån betyg visar på stor spridning inom varje elevs slutbetyg. Elever kan ha stor
variation av betygssteg, med betydligt högre betyg i vissa ämnen och betydligt lägre i andra.

Betygspoäng samtliga elever nationella, alla årskurser 2021
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Nulägesbeskrivning och analys
Skolans samlade resultat när det gäller betyg under läsåret visar på tydlig positiv trend. I fyra år i rad
ökar slutbetygen i en sammanställning av alla gymnasiesärskolegemensamma ämnen, från
medelbetyget 12,9 år 2019 till 14,5 år 2021. Pojkar har fortsatt något högre betyg i de flesta
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gymnasiesärskolegemensamma ämnena. Flickor har märkbart bättre betyg i estetisk verksamhet medan
pojkar har markant bättre betyg i matematik.
Eftersom få elever avslutar gymnasiesärskolan per år är det svårt att utvärdera resultatet statistiskt. Den
enskilda elevens insats påverkar för mycket. Inventeringen visar till exempel att det finns för få betyg
för att få någon samlad information hur det går i ämnet för en enskild årskurs.
När det gäller skälen till de tydligt ökade medelbetygen så kopplar rektor för Trekungagymnasiet detta
till skolans utvecklingsarbete där man velat åstadkomma en större säkerhet i att bedöma eleverna
utifrån kunskapskraven. Sambedömning är påbörjad för de nationella programmen, i första hand med
lärarna i de gymnasiesärskolegemensamma ämnena.
Utöver arbetet med betyg och bedömning har det också genomförts en studiecirkel kring
gymnasiesärskolans mål med gott resultat. Lärarna har även deltagit i distanskurser med Skolverket.
Kurserna har gett nya insikter kring vikten av kopplingen mellan arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
kurs respektive program.

Så här går vi vidare
Inför läsåret 21/22 planeras följande aktiviteter:





Fortsätta kvalitetssäkra bedömning och betygsättning.
Omorganisering av gymnasiesärskolegemensamma ämnen årskursvis.
Planera utbildningen med möjlighet att ta emot sökande till Programmet för administration,
handel och varuhantering (AH-programmet) HT22
Utökad svenskundervisning.

10. Vuxenutbildning
Målformulering läroplan för vuxenutbildning (Lvux12) kap 2.1
Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning
utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Nulägesbeskrivning
Antalet elever inom vuxenutbildningen ökade totalt under året. Under våren 2021 minskade antalet
köpta elevplatser inom sfi från andra kommuner, men tendensen för läsåret i sin helhet är en fortsatt
ökning. Demografin över kommunens vuxenstuderande följer den generella utvecklingen i landet och
förändringarna jämfört med föregående år är små.
Majoriteten av eleverna inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är kvinnor (64 procent)
och åldersgruppen 20–29 är den vanligaste (47 procent). Inom sfi är könsfördelningen närmare 50/50
och en majoritet av eleverna är i åldersgruppen 30–44 år (48 procent).
Konsekvenser av pandemin visar sig inte främst i kunskapsresultaten, utan i det ökade söktrycket till
nästan alla former av vuxenutbildning. Orsaker är ökad arbetslöshet samt tuffare konkurrens på
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arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har också ett utökat uppdrag under pandemin att särskilt arbeta
med de elever som inte kunnat fullfölja sina studier i gymnasieskolan.
Sfi är den utbildningsform som inte har ökat i samma utsträckning som gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning. Orsaken till detta är pandemins påverkan på möjligheten att resa in i landet.
Tidigare har andra kommuner valt att köpa platser inom sfi hos Kungälvs kommun, men på grund av
förändrade förutsättningar hos grannkommunerna görs det inte längre. Detta innebär att det totala
elevantalet har minskat jämfört med föregående år. Andelen Kungälvsbor som har rätt till sfi har dock
inte minskat och kan möjligtvis öka något under kommande år.
Efterfrågan på distansstudier har ökat stort och den fortsätter att göra så. Möjligheterna att studera på
distans har i samband med pandemin synliggjorts för en betydligt större andel elever än tidigare, vilket
gett såväl positiva som negativa konsekvenser. En positiv konsekvens är att fler elever nu bereds
möjlighet att deltidsarbeta samtidigt som de läser mot en gymnasieexamen. Men en negativ
konsekvens är att fler elever riskerar att välja fel studieform, vilket kan ge ökade avbrott och andel
betyg F för distansstudier.
Jämförelser mellan vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad via Hermods
Vuxenutbildningen i Kungälvs kommun bedrivs i egen regi men det finns också en upphandlad del
genom distanskurser anordnade av Hermods.
Här nedanför finns en presentation av betygsresultat i samtliga kurser inom ämnena svenska, engelska
och matematik, dels inom kommunens vuxenutbildning i egen regi och dels för distanskurserna via
Hermods. Resultaten gäller kurser både på gymnasial och grundläggande nivå.
Distanskurser hos Hermods brukar generellt vara aktuellt för elever med något bättre studievana.
Betygsresultaten skiljer sig dock inte nämnvärt. Avbrotten är något högre i kommunens
vuxenutbildning i egen regi, vilket skulle kunna förklaras av att denna del av vuxenutbildning möter
elever med sämre studievana.
Betygsresultat vuxenutbildning i kommunens egen regi HT 20 och VT 21
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Betygsresultat vuxenutbildning på entreprenad via Hermods VT 21
grundläggande och gymnasial nivå
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Resultat sfi
När det gäller resultaten för sfi så visar de på en högre andel godkända betyg på kurs B, men färre
andel godkända betyg på kurs C och D. Avbrotten är ungefär lika stora på de olika kurserna, men
något högre för sfi D. Inom sfi kan avbrotten ha flera olika orsaker och kan till exempel handla om
att eleven har fått ett jobb, ska delta i praktik på heltid eller får en annan heltidsaktivitet via
Arbetsförmedlingen. Kurs A redovisas inte nedan på grund av för få deltagare.
Studieresultat sfi VT 21
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Analys av vuxenutbildning i egen regi
Sammantaget har vuxenutbildningen förbättrat och vidareutvecklat organisationen utifrån förra årets
identifierade förbättringsområden. Den ökade arbetsbelastningen för personalen under pandemin har
dock gjort att man inte kunnat implementera alla de planerade förändringarna, samtidigt som man
har identifierat nya områden kopplade till elevernas kunskapsutveckling. Dessa områden har
prioriterats under året, vilket bland annat syns i arbetet med digitaliseringsplan.
Vuxenutbildningen har också permanentat särskilda organisatoriska former för utvecklingsarbete,
vilket har presenterats i tidigare års uppföljningsrapporter. Det innebär att det dagliga arbetet på
vuxenutbildningen nu innehåller regelbundna auskultationer/kollegialt lärande hos kollegor samt
årsplan för PL-träffar (pedagogiskt lärande).
Identifierade förbättringsområden som kommunens vuxenutbildning kommer att fokusera på under
det kommande läsåret är följande:
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-

Återkoppling och arbete i dialoggrupp och arbetslag gällande kunskapsresultat.

-

Skapa en helhetssyn kring vuxenutbildning genom att öka samarbetet mellan våra två arbetslag
– skillnaderna har fördjupats under pandemin.

-

Fokus på att möta elevbehov av flexibla studieformer. Detta område har aktualiserats under
pandemin, då behovet av distansstudier och delvis distansstudier under året har ökat.

Utvecklingsområden och uppföljning gentemot upphandlad vuxenutbildning via Hermods
Hermods beskriver i sin kvalitetsrapport för 2020 ett antal utvecklingsområden. Viktigaste fokus under
2021 för vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är projektet Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt (spraka) som är inriktad på elever som behöver stärka sin utveckling i
svenska språket. För sfi är fokus att implementera en ny pedagogisk modell, som ska vara mer baserad
på individanpassad utbildning. Hermods beskriver även ett antal tekniska och IT-baserade
utvecklingsområden kopplat till sina webbkurser.
När det gäller Kungälvs egen uppföljning av distanskurserna via Hermods arbetar vuxenutbildningen
för närvarande med kvalitetssäkrade rutiner kopplat till detta. Fokus kommer att vara antagning till
distanskurser samt uppföljning av studierna. Vuxenutbildningens målsättning är att andelen avbrott
och betyg F i kurser som också finns att söka i egen regi ska vara ska vara under 10 procent av antalet
startade elever. Uppföljningen kommer även att inrikta sig på vilka stödåtgärder som Hermods
erbjuder elever som är i behov av det.

Så här går vi vidare
Inför läsåret 21/22 planeras följande aktiviteter inom vuxenutbildningen:









Arbeta med resultatuppföljning först i arbetslag och därefter i dialoggrupper.
Förstelärarna har i sitt uppdrag att tillsammans vidareutveckla samarbetet mellan sfi och
grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Detta gäller såväl mellan lärare som mellan
elevgrupper.
Säkerställa att planen för utvärderingar hålls.
Utbildningsinsats kring vägledning kommer att arrangeras av studie- och yrkesvägledare.
Implementera digitaliseringsplanens första mål, det vill säga att samtliga lektioner ska kunna gå
att följa digitalt i realtid eller efteråt för de elever som av olika orsaker inte kan närvara fysiskt.
Skapa rutiner för antagning och uppföljning av distansstudier inom upphandlad verksamhet.

11. Ny struktur för uppföljning av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete från 2022
Under året har sektorn och kommunen påbörjat ett förändringsarbete för strukturen av det
systematiska kvalitetsarbetet för att höja kvaliteten och likvärdigheten mellan skolorna. I detta kapitel
som tidigare varit uppe för beslut i utskottet för bildning och lärande (UBL § 140/2021 - Kommunens
redovisning till Skolinspektionen, Dnr KS2020/1515) sammanfattas förändringarna samtidigt som ett
antal andra utvecklingsprojekt på huvudmannanivå redovisas.
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Nytt verksamhetssystem
Under hösten 2021 kommer implementeringen av verksamhetssystem Stratsys genomföras med
samtliga rektorer. Från och 1 januari 2022 ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och
följas upp i Stratsys.

Verksamhetsplaner, vertikala dialoger och rapporter till huvudmannen
Istället för att rektorerna skickar in utvecklingsplaner till huvudman tre gånger om året utifrån
läroplansområdena kommer varje rektor och verksamhetschef ha en egen verksamhetsplan som
dokumenteras och följs upp i Stratsys.
Utifrån dessa verksamhetsplatser kommer det årligen att genomföras ett antal vertikala dialoger mellan
rektor och verksamhetschef samt mellan sektorschef och verksamhetschef. Syftet med de vertikala
dialogerna är att skapa relation mellan överordnad och rapporterande chef, att skapa gemensamma
bilder samt att visa intresse för den rapporterande chefens uppdrag, verksamhet och resultat. Vi
dialogtillfällena kommer man att diskutera grunduppdrag, nuläge och vilka prioriterade frågor som
varje skola ska arbeta med.
Utifrån verksamhetsplanerna och de vertikala dialogerna kommer sektorn att under året presentera två
rapporter till huvudmannen.

Ny analysmodell
Sektorns ledningsgrupp har beslutat att använda resultatanalys som analysmodell. Resultatanalysen
mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma resultatens kvalitet i förhållande till de uppställda målen. Det
handlar också om att förstå vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen.
Inom resultatanalysen finns tre kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet och
resultatkvalitet.
Strukturkvalitet handlar om mål, ramar, regler och resurser. Denna dimension ger skolan dess
förutsättningar och begränsningar som exempelvis personella och materiella resurser, elevgruppen, mål
och regler. Processkvalitet handlar om förhållningssättet till verksamheten, hur man arbetar och hur
utvecklingen av lärande går till. Här utgår man från vad skolan gör av de förutsättningar som finns
som exempelvis undervisning, organisering, tankar, attityder, mötet lärare och elev, pedagogiskt
ledarskap, planering och utvärdering. Resultatkvalitet handlar om resultaten av verksamheten och
därmed uppfyllelsen av målen i kursplanerna och läroplanen, men även de mål som skolan satt upp
som till exempel specifika utvecklingsmål.
Modellen här nedanför visar strukturen mellan de faktorer som är i rörelse i och samspelar i ett
pedagogiskt förlopp. Detta kommer att vara en viktig grund för den analys som rektorerna gör i sina
verksamhetsplaner.
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Ledarforum
Under hösten 2021 har ett ledarforum startats för samtliga rektorer i sektorn. Syftet med ledarforumet
är att stärka rektor i sin roll som chef och pedagogisk ledare. Idag träffas rektorerna regelbundet i sitt
verksamhetsområde för information och dialog, och vid några tillfällen per år träffas samtliga chefer i
kommunen på Chefsdagar. I ledarforumet kommer samtliga chefer inom sektor Bildning och lärande
träffas regelbundet.

Ny strukturresursmodell
Sedan 2013 har grundskolan i Kungälvs kommun fördelat en del av den totala budgeten (cirka 8,5
miljoner kronor) utifrån skolornas olika socioekonomiska struktur i elevsammansättningen.
Socioekonomiska faktorer som vägts in i denna resursfördelning har varit (1) kön, (2)
invandringsbakgrund, (3) utbildningsbakgrund och (4) försörjningsstöd.
Under året har den nuvarande modellen utvärderats och följande brister har identifierats:
1. Vikterna, som ska tolkas som en faktors ”förklaringsvärde” i att förutsäga elevernas studieresultat för
respektive faktor i modellen har fastslagits till på förhand uppsatta nivåer. Hänsyn till vad faktorerna
faktiskt har för förklaringsvärde till studieresultaten har dock inte kontrollerats eller utvärderats.
2. Faktorerna i modellen är inte alltid så träffsäker mot vad som förklarar elevers olika studieresultat.
Exempelvis kan det nämnas att faktorn ”invandring” finns som två olika variabler, föräldrar och barn
inflyttade inom 6 år eller föräldrar och barn inflyttande för mer än 6 år sedan. Gränsen på 6 år har
visat sig inte ha särskilt stor förklaringskraft utan det är snävare tidsperioder som spelar roll för
elevernas studieresultat (till exempel nyinflyttad inom 2 år). Ingen hänsyn har heller tagits till vilket
land som familjen invandrar från, något som väger väldigt tungt i förklaringskraft för att förutsäga
elevernas studieresultat.
3. Enligt modellen så ”bidrar” alla skolor med pengar in till strukturresurspengen men endast de
skolor som kommer över medelvärdet i kommunen får del av resursen. Detta är för att skolor med
högre värden ska få mer resurser och att resurser ska riktas till där de behövs bäst. Det kan dock vara
relativt stora skillnader mellan de skolor som ligger under medelvärdet, men dessa skillnader har
tidigare inte spelat någon roll i fördelningen av resurser.
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4. Uträkningen av faktorer innebär att vissa enheter får en ”hög hävstång”. Med detta menas att
samma elev prickar in flera faktorer och kan innebära att skolan får resurser för samma elever utifrån
flera olika variabler.
5. Hög variation mellan åren för enheternas tilldelning. Eftersom ett fåtal elever, som prickar in
många faktorer, kan påverka en skolas index i relation till andra skolor mycket från ett år till ett
annat, kan detta innebära relativt stora resurstilldelningsförändringar för en enskild skola från ett år
till ett annat.
6. Strukturresursen är en låg andel och minskande av total fördelning. Sedan införandet av
strukturresursen 2013 har summan inte förändrats.
7. Modellen har en stor spridning i relativindex mellan skolorna som är högst och lägst (1,35, jämför
med spridningsmått nedan). Denna spridning påvisar dock en större skillnad mellan skolorna än vad
de faktiska skillnaderna är, i hänseende till hur mycket faktorerna spelar roll för studieresultat.
En ny riksmodell har tagits fram av SCB där fler faktorer har tagits med och där varje faktor får en
vikt kopplad till dess faktiska förklaringskraft kontrollerat mot de senaste fem årens studieresultat i
årskurs 9 på riksnivå. Faktorerna i denna modell är kön, invandringsår, högsta utbildning för
vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna, hushållets inkomst,
utländsk bakgrund samt uppdelning av invandring på grupp av födelseland (HDI).
I jämförelse med kommunens nuvarande modell kan den nya modellen sägas innebära:
1. En lägre spridning mellan skolor med lägst respektive högst värden (0,76 vilket är hälften av
nuvarande modells spridning). Detta innebär bland annat lägre volatilitet mellan åren för
enskilda skolor men främst så är den lägre spridningen en i verkligheten bättre
överensstämmelse av den verkliga skillnaden i skolors elevunderlag.
2. Den stora skillnaden i modellen är att den innebär ökad pricksäkerhet i att förutsäga elevers
studieresultat. Concordant (pricksäkerhet i förutsägelse av måluppfyllelse) är uträknad till 79,5
procent.
3. I den nya modellen kommer alla skolor vara med i fördelningen av strukturresurs. Oavsett om
skolan ligger över eller under medel spelar alltså den socioekonomiska strukturen på skolorna
roll för den resurs som skolan får.
Kommunens nya strukturresursmodell kommer att implementeras under 2022.

Elevhälsans roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
För att bättre kunna möta alla elevers behov och förutsättningar har stödenheten med elevhälsans
professioner fått ett tydligare uppdrag att vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet.
Elevhälsan är med från början i sektorledningens analys av läget. Det innebär att elevhälsans chef tar
del av underlag och lyfter in elevhälsans kompetenser för att förstärka analys och inriktning av
planerade insatser. Genom att medverka i sektorledningens strategiska arbete får elevhälsan då
möjlighet att ta initiativ till insatser som utgår från elevens situation i sin lärandemiljö och kan agera
utvecklingspartner till rektor och verksamhetschef.
Genom de vertikala dialoger som införs under 2022 kommer verksamhetscheferna få god kunskap om
enskilda enheters behov samt kommunens samlade behov av främjande och förebyggande insatser.
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Verksamhetschef har sedan dialog med stödenhetschef för att tillsammans kartlägga varje skolenhets
utmaningar och förutsättningar utifrån ett elevhälsoperspektiv.
Syftet är inte att elevhälsan ska utföra det systematiska kvalitetsarbetet men ta del av, analysera och
utgå från dess bild i sitt agerande. Detta för att få kunskap om vad som hindrar elevernas lärande och
utveckling. I samband med resultatutvärdering ska elevhälsan utvärdera sitt arbete i relation till
elevernas lärande i syfte att förbättra sin organisation.
Planerade insatser:









Elevhälsan kommer kontinuerligt att delta i sektorns ledningsgrupp från och med hösten 2021.
Verksamhetschef och elevhälsans chef kommer att ha dialog utifrån varje enhets utmaningar
och förutsättningar
Elevhälsans chef kommer att delta kontinuerligt på rektorsledningsgrupper på enskilda
förskolor och grundskolor.
Elevhälsans chef kommer att samla all lokal elevhälsopersonal en gång per år för att fånga upp
frågor och arbeta tillsammans med gemensamma utmaningar.
Gemensam fortbildningsinsats kommer att genomföras för att stärka specialpedagogernas roll i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Elevhälsan kommer att utgöra en länk mellan rektorer och specialpedagogiska nätverket i syfte
att stärka likvärdigheten.
Det kommer att tas fram en modell för att öka barns och elevernas delaktighet i det främjande
och förebyggande arbetet.
Utvärdering kommer att genomföras av elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser.

Tydligare uppföljning av statsbidrag
För att bättre följa upp om ekonomiska tilldelningar har inneburit en kompensatorisk åtgärd kommer
uppföljning av statsbidrag som bland annat ”Likvärdig skola” följas upp mer noggrant.
Huvudmannen kommer att efterfråga en tydligare spårbarhet av statsbidragets effekt och arbetar i
dagsläget med att ta fram aktuella indikatorer som kan mäta bidragets effekt.
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Redovisning av uppdrag om nationella prov
1. Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av
elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i januari 2022. I
beredningsskrivelsen framgår att detta gäller nationella prov. Analysen som kommunstyrelsen
efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5 åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen.

2. Om denna rapport
På grund av situationen med Corona har de nationella proven ställts in både vårterminen 2020
och 2021. Den statistik som presenteras i denna rapport kommer därför från åren 2015 till
2019.
Resultat på nationella prov har tidigare presenterats i rapporter kopplat till det systematiska
kvalitetsarbetet, till exempel SKA-rapport 3 för 2017/2018 respektive 2018/2019. I detta
dokument presenteras mer utförlig statistik och en mer utförlig analys.
När det gäller att analysera delar och moment av nationella prov så har förvaltningen på grund
av sekretesskäl centralt inte tillgång till konkreta nationella prov, vilket innebär att enskilda
moment i proven inte kan analyseras.

3. Om nationella prov
De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av
en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella
prov finns också i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och svenska
för invandrare, sfi.
Det är Skolverket som ansvarar för de nationella proven, som tas fram av provkonstruktörer
hos universitet och högskolor samt prövas ut på ett större antal elever. Proven omfattas av
sekretess fram till vissa datum och finns enbart tillgängliga för de elever och lärare som ska
genomföra proven.
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De nationella proven utgår från det centrala innehåll och de kunskapskrav som finns i
ämnesplaner och kursplaner. Detta är alltså samma centrala innehåll som undervisningen
bedrivs utifrån och samma kunskapskrav som terminsbetyg, slutbetyg och kursbetyg sätts
utifrån.
När lärarens sätter betyg ska den särskilt beakta det nationella provet, men provet ska inte helt
styra betygen och enligt Skolverket kan resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens
enda underlag vid betygsättningen.
Nationella prov är för de flesta prov obligatoriska för eleverna att genomföra, även om vissa
undantag kan finnas. Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver
genomföra ett nationellt prov eller delprov som ingår i ett sådant prov. Vissa anpassningar vid
provtillfället är möjliga att göra för elever som är i behov av det, till exempel elever med en
funktionsnedsättning.

4. Nationella prov i årskurs 3
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och engelska. I respektive ämne genomförs åtta
delprov av olika karaktär, vissa muntliga och andra skriftliga. Det görs ingen sammanvägning
av delproven, utan elevens resultat på de nationella proven utgörs av resultaten på delproven.
Här nedanför finns resultaten för nationella prov i årskurs 3 redovisat utifrån andelen elever
som har klarat samtliga delprov inom respektive ämne. I Kungälvs kommun är resultaten i
svenska förhållandevis stabila, men man kan se en viss nedgång inom matematik under 2019.
NP årskurs 3 över tid, som klarat samtliga delprov
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5. Nationella prov i årskurs 6
I årskurs 6 genomförs nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Varje nationellt prov består av ett antal delprov, fem delprov för svenska/svenska
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som andraspråk, fem för matematik och tre för engelska. Till skillnad mot årskurs 3 så
sammanvägs resultaten på delproven i årskurs 6 till ett betyg på hela det nationella provet.
I diagrammen här nedanför finns resultaten för de nationella proven för årskurs 6 uppdelat på
vilket sammanvägt betyg som eleverna fått på provet. I Kungälv är det en mindre andel elever
som får betyget F. För 2019 var denna siffra 3 procent för engelska, 7 procent för matematik
och 3 procent för svenska/svenska som andraspråk.
Resultaten på de nationella proven för årskurs 6 får anses ligga relativt stabilt de senaste fem
åren, inte minst i engelska, där det finns små skillnader mellan olika år. För matematik tycks
det dock ha skett en viss försämring för 2019.
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Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Matematik
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Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Svenska/Sva
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Det finns skillnader i skolor i resultat på nationella betyg, på samma sätt som det finns
skillnader i terminsbetyg och slutbetyg. Även andelen elever som inte genomfört provet
varierar. Detta presenteras i diagrammen här nedanför för respektive grundskola.
NP årskurs 6 2019: Matematik, andel (%) godkända elever per skola
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NP årskurs 6 2019: Engelska, andel (%) godkända elever per skola
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NP årskurs 6 2019: Svenska, andel (%) godkända elever per skola
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6. Nationella proven i årskurs 9
I årskurs 9 genomförs nationella prov i svenska, engelska och matematik. Även här vägs
resultaten på delproven ihop till ett sammanvägt betyg. I årskurs 9 gör eleverna också prov i de
samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) och de
naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi). Beskedet om vilka ämnen som en enskild
skola ska genomföra provet i lämnas cirka en månad innan provtillfället. Skolverket samlar
dock inte in statistik om nationella prov i dessa ämnen.
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Här nedanför syns vilken andel av eleverna som är godkända i respektive nationellt prov.
Resultaten är förhållandevis stabila, även om resultaten i matematik varierat något mer än
resultaten i svenska/svenska som andraspråk och engelska. När det gäller antalet elever som har
deltagit är andelen relativt stabil, även om vissa år utmärker sig.
NP årskurs 9: andel godkända elever och ej deltagit
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Även för årskurs 9 varierar resultaten för de nationella proven mellan kommunens
grundskolor, där Ytterbyskolan har något högre resultat inom de tre ämnena. Skälet att data
saknas för vissa prov 2018 är på grund av att ersättningsprov användes, eftersom Skolverket
bedömde att nationella prov hade spridits före provdatumet. Statistik för ersättningsproven
samlades inte in.
Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Matematik, per skola
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Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Svenska, per skola
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Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Engelska, per skola
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7. Nationella prov i gymnasieskolan
I gymnasieskolan genomförs nationella prov i ett större antal av kurserna inom ämnena
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det rör sig om följande kurser:




Svenska 1 och 3 alternativt svenska som andraspråk 1 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1, 2, 3 och 4, inklusive alla spåren (a, b respektive c) som finns inom
Matematik 1, 2 och 3.

På introduktionsprogrammen är det inte obligatoriskt att genomföra nationella prov i
grundskoleämnena, men gymnasieskolor kan ändå välja att använda proven för dessa elever.
Det samlas dock inte in någon statistik för dessa prov från Skolverkets sida.
I diagrammen här nedanför finns resultat för de nationella proven i gymnasieskolan för
Kungälvs kommun. Även i gymnasieskolan får resultaten ses som förhållandevis stabila, men
det kan vara rimligt att utifrån resultaten för 2019 tala om en viss förbättring i svenska, en viss
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försämring i engelska samt en viss försämring för de högre kurserna i matematik. När det gäller
de nationella proven i matematik är det en högre grad av underkända betyg än i andra ämnen.

Provbetyg nationella prov fördelat på år då elevernas avgångsårskurs, elever som fått
betyg A-F
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Resultaten från de nationella proven varierar mellan olika program. Detta presenteras i
diagrammen här nedanför utifrån de inledande kurserna i svenska, engelska och matematik.
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Nationella prov svenska 1, provbetyg avgångselever 2019)
A%
0%

10%

BA

20%

9%

30%

40%

9%

50%

E%

F%

60%

70%

80%

50%

90%

25%
61%

24%

9%

50%

17%

FT

22%

42%

12%

15%

8%

19%

42%

12%
50%

14%

NA

57%

6%

20%

29%

35%

20%

33%

RL
4%

2%

33%

50%

HA
IN

100%

27%

21%

0%

ES

18%

50%

20%

28%

2%

17%

17%

TE
VO

D%

75%

EE

SA

C%

14%

BF

EK

B%

30%

100%
5%

11%

11%

32%

42%

Nationella prov matematik 1, provbetyg avgångselever 2019
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Nationella prov engelska 5, provbetyg avgångselever 2019
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Skälet till att betygen på de nationella programmen varierar mellan olika nationella program
skulle kunna vara kopplat till vilka elever som antas till programmen. Till exempel kan man se
att elever på högskoleförberedande program generellt sett presterar bättre i teoretiska ämnen
som svenska, engelska och matematik än elever på yrkesprogram. Samtidigt kan man se att
resultaten på de nationella proven varierar mellan olika yrkesprogram och även inom ett och
samma program. Till exempel får elever på vård- och omsorgsprogrammet betydligt bättre
resultat på nationella provet i svenska än matematik och engelska.

8. Nationella prov med högre andel F i betyg
I uppdraget från kommunstyrelsen framgår det att förvaltningen ska analysera delar och
moment av ämnesprov i de fall minst 20 procent skrivit ett resultat som motsvarar F och där
resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning. Som det har presenterats i denna rapport så
finns denna typ av resultat främst i nationella prov inom kurserna Matematik 4 och Matematik
2.
Resultaten i nationella prov i matematik är generellt sett sämre än i andra ämnen. Detta gäller
även på nationell nivå och har gjort så under längre tid. Som vi kunnat se tidigare i denna
rapport är även resultaten på de nationella proven i grundskolan något sämre för matematik än
för svenska och engelska.
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När man jämför Kungälvs kommuns resultat med riket kan man se att Kungälv har sämre
resultat för Matematik 4 än riket, men bättre resultat än riket för Matematik 2. En möjlig
förklaring till detta kan ligga i elevsammansättning, till exempel vilka nationella program där
kursen ingår som finns på Mimers hus gymnasium.
Resultat nationella prov Matematik 4 (Kungälv HT/VT 2019, Riket VT2019)
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Resultat nationella prov Matematik 4 (Kungälv HT/VT 2019, Riket VT 2019)
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9. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå
Nationella prov är obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för i
stort sett samma kurser som för gymnasieskolan. För vissa kurser används samma nationella
prov som för gymnasieskolan, medan för andra kurser tar Skolverket fram egna nationella prov
enbart för kommunal vuxenutbildning.
Skolverket samlar för närvarande inte in resultat för nationella prov för kommunal
vuxenutbildning för gymnasial nivå och därför presenteras inga sådana resultat i denna
rapport.

10. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare, sfi
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Nationella prov är även obligatoriskt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare, sfi. Elever inom sfi gör nationella prov i slutet av kurserna B, C och D. Proven görs
inte på nationella provdatum utan det finns istället ett större antal prov som är möjliga att
använda för lärarna under en bestämd tidsperiod.
Skolverkets statistik är mer begränsad kring nationella prov i sfi. Man samlar i praktiken enbart
in statistik kring andelen elever som har nått målen respektive inte nått målen. För Kungälv
finns denna statistik inte tillgänglig för kurs B och D för de flesta år. Detta beror på att det
varit för få som genomfört provet och Skolverket redovisar därför inte resultatet av sekretesskäl.
I diagrammet här nedanför fokuserar vi därför på resultatutvecklingen för det nationella provet
i kurs C där statistik finns för samtliga år. Som det syns i diagrammet har resultaten förbättrats
över tid.
Resultat nationella prov sfi kurs c
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

87.3

83.3

81.1

77.3
62.5

37.5

12.7

2019

22.7

18.9

16.7

2018

2017
Nått målen

2016

2015

Ej nått målen

10. Jämförelser mellan nationella prov och terminsbetyg
Syftet med nationella prov är att vara ett stöd för lärarens bedömning och betygssättning och
därför är det relevant att titta närmare på relationen mellan nationella prov och betyg. Den
fråga man då behöver ställa sig är hur väl resultaten på de nationella proven överensstämmer
med betygen, det vill säga om en elev får ett lägre, högre eller likadant
slutbetyg/terminsbetyg/kursbetyg som den får på det nationella provet.
Det kan finnas många skäl till att betygen på nationella prov inte är det samma som
terminsbetyg/slutbetyget, men generellt sett skulle en överensstämmelse mellan dessa båda betyg
kunna indikera att både rättningen av nationella prov och betygssättningen är rättvisande.
I diagrammen här nedanför presenteras relationen mellan nationella betyg och terminsbetyg för
vårterminen i årskurs 6. Resultatet visar att drygt 75 procent av eleverna får likadant
terminsbetyg som betyget på nationella provet. I matematik och svenska är det fler elever som
får ett högre terminsbetyg än ett lägre terminsbetyg jämfört med det nationella provet.
Kungälvs kommuns resultat överensstämmer nästan och hållet med resultatet för riket.
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Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg årskurs 6
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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I diagrammet här nedanför presenteras samma resultat för årskurs 9 och det gäller då
slutbetyget från vårterminen. I årskurs 9 är det fler elever än i årskurs 6 som får ett högre
slutbetyg i matematik och svenska än på det nationella provet. Kungälvs kommuns resultat
överensstämmer förhållandevis väl med riket där samma tendens finns inom matematik och
svenska.
Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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För gymnasiet finns enbart statistik tillgänglig för den högsta kursen i matematik, vilket i detta
fall är 3C, en kurs som 24 elever har läst i Kungälvs kommun. I diagrammet här nedanför syns
att samtliga dessa elever har fått samma kursbetyg som på det nationella provet, vilket skiljer sig
från resultaten nationellt.
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Relationen mellan nationella prov och kursbetyg Matematik 3c
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11. Vad påverkar resultaten på de nationella proven?
I uppdraget från kommunstyrelsen ingår att göra en identifiering av bakgrundsfaktorer, till
exempel när det gäller relationen mellan nationella prov och lärare, ämnesbehörighet, frånvaro
och pedagogik.
I början av denna rapport lyfte vi fram att de nationella proven utgår från samma kurs- och
ämnesplaner som undervisningen och betygssättningen. Utifrån detta är det rimligt att utgå
från att resultaten på de nationella proven påverkas av samma faktorer som annars påverkar
elevernas kunskapsutveckling och betygsresultat. Det är helt enkelt rimligt att anta att
ämnesbehörighet, frånvaro och enskilda lärares undervisning påverkar nationella prov i samma
utsträckning som de påverkar elevernas studieresultat i övrigt.
När det gäller de enskilda variabler som finns med i kommunstyrelsens uppdrag så skyddas
uppgifter om enskilda elevers resultat på de nationella proven av sekretess hos Skolverket. Detta
innebär att kommunen inte har möjlighet att statistiskt samköra uppgifter om
ämnesbehörighet och frånvaro med enskilda elevers provresultat. Vissa uppgifter finns inte
heller sammanställda hos kommunen som statistiska variabler, till exempel vilken pedagogik
som lärare använt eller vilken lärare som undervisat eleven i ett visst ämne. Att mata in dessa
uppgifter som statistisk data skulle vara ett alltför omfattande arbete.

12. Förslag på åtgärder
Inom Kungälvs kommun har resultaten på de nationella proven varierat mellan olika år sett
över de senaste fem åren. Denna variation finns också mellan enskilda ämnen, enskilda skolor
och enskilda årskurser. En allmän trend tycks dock vara att resultaten är förhållandevis stabila
sett till kommuns skolor som helhet. Det finns exempel på ämnen och skolor där resultaten
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både förbättrats och försämrats, men på ett övergripande plan tycks resultaten ligga relativt fast
över tid.
När det gäller åtgärder kopplade till nationella prov så är förvaltningens bedömning är att det
inte är rekommenderbart med insatser som enbart är inriktade på att höja resultaten på de
nationella proven. Snarare är det mer rimligt med generella och övergripande åtgärder för att
förbättra elevernas kunskapsutveckling, för att på så vis påverka studieresultaten som en helhet
– både sett till betygsresultat och resultat på nationella prov.
Det är viktigt att lyfta fram att resultaten av nationella prov kommer att vara en del av Kungälv
kommuns systematiska kvalitetsarbete även framöver. Resultaten från de nationella proven har
redovisat i tidigare rapporter om systematiskt kvalitetsarbete för de år som nationella prov
genomförts, senast i kommunens rapport om systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019.
Resultaten för de nationella proven kommer att vara en del av kommunens
kunskapsuppföljning för läsåret 2021/2022 och då även presenteras i det kommande årets
rapporter inom det systematiska kvalitetsarbetet.
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Det systematiska kvalitetsarbetet –
fokus på så här går vi vidare
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Förskoleklass
• Fortsatt arbete med kartläggningsmaterialet för
förskoleklassen, med fokus på att så tidigt som möjligt under
läsåret genomföra kartläggningarna och sätta in lämpliga
stödåtgärder.
• Fortsatt utveckling av övergångar mellan förskolan,
förskoleklassen och grundskolan.
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Förskoleklass
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förskoleklassen, med fokus på att så tidigt som möjligt under
läsåret genomföra kartläggningarna och sätta in lämpliga
stödåtgärder.
• Fortsatt utveckling av övergångar mellan förskolan,
förskoleklassen och grundskolan.
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Fritidshemmet
• Det behövs en större likvärdighet i fritidshemmens arbete,
med gemensam bild av fritidshemmets uppdrag och
undervisning.
• Konsekvenserna av omställningen i samband med Covid-19
kommer att behöva hanteras.
• Behörighet för personal i fritidshemmet fortsatt centralt.
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Grundskolan årskurs 1-6
Kungälvs kommuns skolor, åk 6 jämförelse över tid
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Grundskolan årskurs 1-6
• Det pedagogiska utvecklingsarbetet kring ledarskap i
klassrummet och kooperativt lärande fortsätter – viktigt med
kontinuitet och långsiktighet.
• Fortsatt utveckling av elevhälsoarbetet med inriktning på
främjande och förebyggande insatser.
• Fortsatta satsningar på kompetensutveckling.
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Grundskolan årskurs 7-9
Kungälvs kommunala skolor slutbetyg åk 9, jämförelse över tid
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Elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde, kommunala skolor
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Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor
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Grundskolan årskurs 1-9
”Alla ska lyckas” – fokus på Kungälvs kommuns SALSA-värden,
likvärdig bedömning och implementering av de nya kursplanerna
Nya målsättningar för läsåret 21/22:

• Högre meritvärde för elever 7–9.
• Ökad trygghet och studiero i årskurs 7–9.
• Jämnare och bättre resultat för flickor och pojkar, ett
medvetet arbete med att minska skillnaden i betygsresultat
utifrån kön.

0 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - KS2021/1321-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning : Presentation - SKA3

Grundsärskolan
• Utmana varje elev – fortsatta diskussioner på individnivå om
integrering i grundskolan eller kombination mellan ämnen och
ämnesområden.
• Förstärkning av arbetet med särskilt stöd i grundsärskolan.
• Ökat arbete med digitala hjälpmedel.
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Gymnasieskolan
Andel av avgångselever årskurs 3 med gymnasieexamen
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Gymnasieskolan
Genomsnittlig betygspoäng hos elever med gymnasieexamen, nationella program
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Gymnasieskolan
Nya målsättningar för läsåret 21/22:

• Ökad andel elever som tar examen
• Ökade meritpoäng
Exempel på utvecklingsområden
Anpassningar och stöd
Mentorskapets roll
Arbetslagens kommunikation
Unikum
Elevhälsans arbete
Förstelärarskapet
Kollegialt lärande
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Gymnasiesärskolan
• Fortsätta kvalitetssäkra bedömning och betygsättning.
• Omorganisering av gymnasiesärskolegemensamma ämnen
årskursvis.
• Planera utbildningen med möjlighet att ta emot sökande till
Programmet för administration, handel och varuhantering (AH
-programmet) HT22
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Vuxenutbildningen
• Ökat samarbete mellan de olika delarna av
vuxenutbildningen, inklusive sfi.
• Möta behov av flexibla undervisningsformer.
• Rutiner för uppföljning av distanskurser via Hermods med
fokus på att minska avhopp och andelen elever med F i
betyg.
• Utveckling av studie- och yrkesvägledningen, bland annat
inför val av distanskurser.
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Annat utvecklingsarbete på
huvudmannanivå
• Stratsys
• Verksamhetsplaner och vertikala dialoger, systematiskt
kvalitetsarbete som en del av Move
• Ledarforum
• Ny strukturresursmodell
• Elevhälsans roll i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete
• Tydligare uppföljning av statsbidrag
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Redovisning uppdrag om nationella prov
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Beskrivning av uppdraget
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Grundskolan
• Resultaten i årskurs 3, 6 och 9 är relativt stabila. De
förändringar som skett under de senaste fem åren är små
inom respektive ämne och årskurser. 2019 kan betraktas som
ett genomsnittligt år.
• Variation i resultat på nationella prov finns mellan skolor på
samma sätt variation kring betygsresultat.
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Grundskolan årskurs 3
NP årskurs 3 över tid, som klarat samtliga delprov
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Grundskolan årskurs 6
Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Engelska
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Grundskolan årskurs 9
NP årskurs 9: andel godkända elever och ej deltagit
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Gymnasieskolan
• Även i gymnasieskolan får resultaten på de nationella proven
ses som förhållandevis stabila.
• Utifrån resultaten för 2019 kan det dock vara rimligt att tala
om
• en viss förbättring i svenska
• en viss försämring i engelska samt
• en viss försämring för de högre kurserna i matematik.
• Resultaten skiljer sig åt mellan olika nationella program.
Eleverna på ett och samma program kan också vara olika
starka i olika ämnen.
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Nationella prov engelska 5, provbetyg avgångselever 2019
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Vuxenutbildningen
• Resultaten samlas inte in av Skolverket för nationella prov
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
• För sfi finns enbart statistik för kurs C tillgänglig. I denna kurs
har resultaten hos Kungälv förbättrats över tid.
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Sfi
Resultat nationella prov sfi kurs c
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Nationella prov med hög andel F och låg
andel A-C
• Det är enbart nationella proven i Matematik 2 och 4 i
gymnasieskolan där fler än 20 procent har fått betyget F
och där resultaten A-C uppnåtts i en lägre omfattning.
• Kungälvs kommun har bättre resultat i Matematik 2 än riket
men sämre resultat i Matematik 4 än riket.
• Resultaten i nationella prov i matematik är generellt sett
svagare än i andra ämnen. Detta gäller även på nationell
nivå och har gjort så under en längre tid.
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Jämförelser mellan nationella prov och
slutbetyg
• Jämförelse mellan nationella prov och slutbetyg eller
kursbetyg har ofta antagits vara ett belägg för att
betygssättningen är rättvisande.
• Kungälvs kommun resultat är i stort sett det samma som för
resten av landet.
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Årskurs 6 – jämförelse mellan provbetyg och terminsbetyg
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg som provbetyget
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Årskurs 9 – jämförelse mellan provbetyg och terminsbetyg
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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Sammanfattning
• Resultaten på de nationella proven är relativt stabilt de
senaste fem åren, även om variationer finns mellan
ämnen, årskurser, skolformer och skolor.
• Förvaltningen föreslår inte några specifika satsningar på
att höja resultaten för nationella prov, utan förespråkar
generella insatser för att förbättra kunskapsresultaten.
• Resultaten från de nationella proven kommer precis som
tidigare att vara en del av kommunens systematiska
kvalitetsarbete och kunskapsuppföljning.
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Uppdrag till Kommundirektör angående fördjupad uppföljning av elevers
studieresultat – Nationella prov 2016-2020
Kommunstyrelsen är i Kungälvs kommun den ansvariga nämnden för skolväsendet och
därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt verksamhetsutveckling.
Styrelsen avser att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de
pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Motivet till detta är
att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser
och ger goda resultat. En utökad förståelse för elevernas studieresultat, som ett komplement
till den kunskap som redan finns inom sektorn, skulle erbjuda styrelsen en bättre helhetsbild av
verksamhetens välmående och dess utmaningar.
För att kunna bli bättre på att bedöma framtida resursbehov, efterfrågar kommunstyrelsen
bättre uppföljning och analyser av de faktiska studieresultaten. Med faktiska studieresultat
avses i första hand 1. resultaten i nationella prov och i andra hand 2. slutbetygen.
Analysen kommunstyrelsen efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5
åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik.
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen

Kommunstyrelsen önskar en återkoppling i frågan senast i januari 2022.
Förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys
av elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i
januari 2022.

För Kungälvstrion
Anders Holmensköld (M)
Kommunalråd för personal- och finansfrågor

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

öljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - Utskottet för Bildning och lärande : Protokollsutdrag - Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - Utskottet för Bildning och lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-11-03
16 (24)

§ 178/2021

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 kunskaper, betyg och bedömning (Dnr KS2021/1321)
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
I Kungälvs kommun har kvaliteten i verksamheten historiskt följts upp vid tre tillfällen
under läsåret med utgångspunkt från målen i aktuella läroplaner. Aktuell rapport fokuserar
på målområde ”Kunskaper, utveckling och lärande” samt ”Betyg och bedömning”.
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Redovisning av uppdrag om nationella prov
1. Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av
elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i januari 2022. I
beredningsskrivelsen framgår att detta gäller nationella prov. Analysen som kommunstyrelsen
efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5 åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen.

2. Om denna rapport
På grund av situationen med Corona har de nationella proven ställts in både vårterminen 2020
och 2021. Den statistik som presenteras i denna rapport kommer därför från åren 2015 till 2019.
Resultat på nationella prov har tidigare presenterats i rapporter kopplat till det systematiska
kvalitetsarbetet, till exempel SKA-rapport 3 för 2017/2018 respektive 2018/2019. I detta
dokument presenteras mer utförlig statistik och en mer utförlig analys.
När det gäller att analysera delar och moment av nationella prov så har förvaltningen på grund av
sekretesskäl centralt inte tillgång till konkreta nationella prov, vilket innebär att enskilda moment i
proven inte kan analyseras.

3. Om nationella prov
De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en
elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov
finns också i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och svenska för
invandrare, sfi.
Det är Skolverket som ansvarar för de nationella proven, som tas fram av provkonstruktörer hos
universitet och högskolor samt prövas ut på ett större antal elever. Proven omfattas av sekretess
fram till vissa datum och finns enbart tillgängliga för de elever och lärare som ska genomföra
proven.
De nationella proven utgår från det centrala innehåll och de kunskapskrav som finns i
ämnesplaner och kursplaner. Detta är alltså samma centrala innehåll som undervisningen bedrivs
utifrån och samma kunskapskrav som terminsbetyg, slutbetyg och kursbetyg sätts utifrån.

11 Redovisning av uppdrag om nationella prov - KS2021/0943-2 Redovisning av uppdrag om nationella prov : Redovisning av uppdrag nationella prov

När lärarens sätter betyg ska den särskilt beakta det nationella provet, men provet ska inte helt
styra betygen och enligt Skolverket kan resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda
underlag vid betygsättningen.
Nationella prov är för de flesta prov obligatoriska för eleverna att genomföra, även om vissa
undantag kan finnas. Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver
genomföra ett nationellt prov eller delprov som ingår i ett sådant prov. Vissa anpassningar vid
provtillfället är möjliga att göra för elever som är i behov av det, till exempel elever med en
funktionsnedsättning.

4. Nationella prov i årskurs 3
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och engelska. I respektive ämne genomförs åtta
delprov av olika karaktär, vissa muntliga och andra skriftliga. Det görs ingen sammanvägning av
delproven, utan elevens resultat på de nationella proven utgörs av resultaten på delproven.
Här nedanför finns resultaten för nationella prov i årskurs 3 redovisat utifrån andelen elever som
har klarat samtliga delprov inom respektive ämne. I Kungälvs kommun är resultaten i svenska
förhållandevis stabila, men man kan se en viss nedgång inom matematik under 2019.
NP årskurs 3 över tid, som klarat samtliga delprov
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5. Nationella prov i årskurs 6
I årskurs 6 genomförs nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Varje nationellt prov består av ett antal delprov, fem delprov för svenska/svenska
som andraspråk, fem för matematik och tre för engelska. Till skillnad mot årskurs 3 så
sammanvägs resultaten på delproven i årskurs 6 till ett betyg på hela det nationella provet.
I diagrammen här nedanför finns resultaten för de nationella proven för årskurs 6 uppdelat på
vilket sammanvägt betyg som eleverna fått på provet. I Kungälv är det en mindre andel elever
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som får betyget F. För 2019 var denna siffra 3 procent för engelska, 7 procent för matematik och
3 procent för svenska/svenska som andraspråk.
Resultaten på de nationella proven för årskurs 6 får anses ligga relativt stabilt de senaste fem åren,
inte minst i engelska, där det finns små skillnader mellan olika år. För matematik tycks det dock
ha skett en viss försämring för 2019.
Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Engelska
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Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Matematik
2019

13%

13%

2018

10%

2017

8%

2016

10%

2015
0%

10%

20%

30%

40%

A%

50%

B%

C%

D%

60%
E%

3%

21%

27%

23%

12%

14%

6%

18%

27%

23%

16%

3%

23%

27%

22%

17%

5%

19%

25%

23%

18%

7%

28%

23%

16%

70%

80%

90%

100%

F%

Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Svenska/Sva
2019

6%

2018

4%

2017

4%

2016

2%

2015

5%
0%

22%

32%

21%

32%

19%

32%
23%
20%

A%

40%
B%

11%

C%

D%

60%
E%

3%

18%

3%

29%

16%

4%

23%
50%

3%

25%

34%
30%

13%

29%

30%

17%

10%

24%

70%

13%
80%

90%

2%
100%

F%

Det finns skillnader i skolor i resultat på nationella betyg, på samma sätt som det finns skillnader i
terminsbetyg och slutbetyg. Även andelen elever som inte genomfört provet varierar. Detta
presenteras i diagrammen här nedanför för respektive grundskola.
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NP årskurs 6 2019: Matematik, andel (%) godkända elever per skola
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NP årskurs 6 2019: Engelska, andel (%) godkända elever per skola
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NP årskurs 6 2019: Svenska, andel (%) godkända elever per skola
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6. Nationella proven i årskurs 9
I årskurs 9 genomförs nationella prov i svenska, engelska och matematik. Även här vägs
resultaten på delproven ihop till ett sammanvägt betyg. I årskurs 9 gör eleverna också prov i de
samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) och de
naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi). Beskedet om vilka ämnen som en enskild
skola ska genomföra provet i lämnas cirka en månad innan provtillfället. Skolverket samlar dock
inte in statistik om nationella prov i dessa ämnen.
Här nedanför syns vilken andel av eleverna som är godkända i respektive nationellt prov.
Resultaten är förhållandevis stabila, även om resultaten i matematik varierat något mer än
resultaten i svenska/svenska som andraspråk och engelska. När det gäller antalet elever som har
deltagit är andelen relativt stabil, även om vissa år utmärker sig.
NP årskurs 9: andel godkända elever och ej deltagit
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Även för årskurs 9 varierar resultaten för de nationella proven mellan kommunens grundskolor,
där Ytterbyskolan har något högre resultat inom de tre ämnena. Skälet att data saknas för vissa
prov 2018 är på grund av att ersättningsprov användes, eftersom Skolverket bedömde att
nationella prov hade spridits före provdatumet. Statistik för ersättningsproven samlades inte in.
Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Matematik, per skola
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Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Svenska, per skola
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Np årskurs 9: Andel (%) godkända elever Engelska, per skola
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7. Nationella prov i gymnasieskolan
I gymnasieskolan genomförs nationella prov i ett större antal av kurserna inom ämnena
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det rör sig om följande kurser:




Svenska 1 och 3 alternativt svenska som andraspråk 1 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1, 2, 3 och 4, inklusive alla spåren (a, b respektive c) som finns inom
Matematik 1, 2 och 3.

På introduktionsprogrammen är det inte obligatoriskt att genomföra nationella prov i
grundskoleämnena, men gymnasieskolor kan ändå välja att använda proven för dessa elever. Det
samlas dock inte in någon statistik för dessa prov från Skolverkets sida.
I diagrammen här nedanför finns resultat för de nationella proven i gymnasieskolan för Kungälvs
kommun. Även i gymnasieskolan får resultaten ses som förhållandevis stabila, men det kan vara
rimligt att utifrån resultaten för 2019 tala om en viss förbättring i svenska, en viss försämring i
engelska samt en viss försämring för de högre kurserna i matematik. När det gäller de nationella
proven i matematik är det en högre grad av underkända betyg än i andra ämnen.
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Resultaten från de nationella proven varierar mellan olika program. Detta presenteras i
diagrammen här nedanför utifrån de inledande kurserna i svenska, engelska och matematik.
Nationella prov svenska 1, provbetyg avgångselever 2019)
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Nationella prov matematik 1, provbetyg avgångselever 2019
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Nationella prov engelska 5, provbetyg avgångselever 2019
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Skälet till att betygen på de nationella programmen varierar mellan olika nationella program skulle
kunna vara kopplat till vilka elever som antas till programmen. Till exempel kan man se att elever
på högskoleförberedande program generellt sett presterar bättre i teoretiska ämnen som svenska,
engelska och matematik än elever på yrkesprogram. Samtidigt kan man se att resultaten på de
nationella proven varierar mellan olika yrkesprogram och även inom ett och samma program. Till
exempel får elever på vård- och omsorgsprogrammet betydligt bättre resultat på nationella provet
i svenska än matematik och engelska.

8. Nationella prov med högre andel F i betyg
I uppdraget från kommunstyrelsen framgår det att förvaltningen ska analysera delar och moment
av ämnesprov i de fall minst 20 procent skrivit ett resultat som motsvarar F och där resultaten AC uppnås endast i ringa omfattning. Som det har presenterats i denna rapport så finns denna typ
av resultat främst i nationella prov inom kurserna Matematik 4 och Matematik 2.
Resultaten i nationella prov i matematik är generellt sett sämre än i andra ämnen. Detta gäller
även på nationell nivå och har gjort så under längre tid. Som vi kunnat se tidigare i denna rapport
är även resultaten på de nationella proven i grundskolan något sämre för matematik än för
svenska och engelska.
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När man jämför Kungälvs kommuns resultat med riket kan man se att Kungälv har sämre
resultat för Matematik 4 än riket, men bättre resultat än riket för Matematik 2. En möjlig
förklaring till detta kan ligga i elevsammansättning, till exempel vilka nationella program där
kursen ingår som finns på Mimers hus gymnasium.
Resultat nationella prov Matematik 4 (Kungälv HT/VT 2019, Riket VT2019)
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Resultat nationella prov Matematik 4 (Kungälv HT/VT 2019, Riket VT 2019)
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9. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå
Nationella prov är obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för i stort
sett samma kurser som för gymnasieskolan. För vissa kurser används samma nationella prov som
för gymnasieskolan, medan för andra kurser tar Skolverket fram egna nationella prov enbart för
kommunal vuxenutbildning.
Skolverket samlar för närvarande inte in resultat för nationella prov för kommunal
vuxenutbildning för gymnasial nivå och därför presenteras inga sådana resultat i denna rapport.

10. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare, sfi
Nationella prov är även obligatoriskt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare,
sfi. Elever inom sfi gör nationella prov i slutet av kurserna B, C och D. Proven görs inte på
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nationella provdatum utan det finns istället ett större antal prov som är möjliga att använda för
lärarna under en bestämd tidsperiod.
Skolverkets statistik är mer begränsad kring nationella prov i sfi. Man samlar i praktiken enbart in
statistik kring andelen elever som har nått målen respektive inte nått målen. För Kungälv finns
denna statistik inte tillgänglig för kurs B och D för de flesta år. Detta beror på att det varit för få
som genomfört provet och Skolverket redovisar därför inte resultatet av sekretesskäl. I
diagrammet här nedanför fokuserar vi därför på resultatutvecklingen för det nationella provet i
kurs C där statistik finns för samtliga år. Som det syns i diagrammet har resultaten förbättrats
över tid.
Resultat nationella prov sfi kurs c
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10. Jämförelser mellan nationella prov och terminsbetyg
Syftet med nationella prov är att vara ett stöd för lärarens bedömning och betygssättning och
därför är det relevant att titta närmare på relationen mellan nationella prov och betyg. Den fråga
man då behöver ställa sig är hur väl resultaten på de nationella proven överensstämmer med
betygen, det vill säga om en elev får ett lägre, högre eller likadant
slutbetyg/terminsbetyg/kursbetyg som den får på det nationella provet.
Det kan finnas många skäl till att betygen på nationella prov inte är det samma som
terminsbetyg/slutbetyget, men generellt sett skulle en överensstämmelse mellan dessa båda betyg
kunna indikera att både rättningen av nationella prov och betygssättningen är rättvisande.
I diagrammen här nedanför presenteras relationen mellan nationella betyg och terminsbetyg för
vårterminen i årskurs 6. Resultatet visar att drygt 75 procent av eleverna får likadant terminsbetyg
som betyget på nationella provet. I matematik och svenska är det fler elever som får ett högre
terminsbetyg än ett lägre terminsbetyg jämfört med det nationella provet. Kungälvs kommuns
resultat överensstämmer nästan och hållet med resultatet för riket.
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Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg årskurs 6
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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I diagrammet här nedanför presenteras samma resultat för årskurs 9 och det gäller då slutbetyget
från vårterminen. I årskurs 9 är det fler elever än i årskurs 6 som får ett högre slutbetyg i
matematik och svenska än på det nationella provet. Kungälvs kommuns resultat överensstämmer
förhållandevis väl med riket där samma tendens finns inom matematik och svenska.
Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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För gymnasiet finns enbart statistik tillgänglig för den högsta kursen i matematik, vilket i detta fall
är 3C, en kurs som 24 elever har läst i Kungälvs kommun. I diagrammet här nedanför syns att
samtliga dessa elever har fått samma kursbetyg som på det nationella provet, vilket skiljer sig från
resultaten nationellt.

11 Redovisning av uppdrag om nationella prov - KS2021/0943-2 Redovisning av uppdrag om nationella prov : Redovisning av uppdrag nationella prov

Relationen mellan nationella prov och kursbetyg Matematik 3c
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11. Vad påverkar resultaten på de nationella proven?
I uppdraget från kommunstyrelsen ingår att göra en identifiering av bakgrundsfaktorer, till
exempel när det gäller relationen mellan nationella prov och lärare, ämnesbehörighet, frånvaro
och pedagogik.
I början av denna rapport lyfte vi fram att de nationella proven utgår från samma kurs- och
ämnesplaner som undervisningen och betygssättningen. Utifrån detta är det rimligt att utgå från
att resultaten på de nationella proven påverkas av samma faktorer som annars påverkar elevernas
kunskapsutveckling och betygsresultat. Det är helt enkelt rimligt att anta att ämnesbehörighet,
frånvaro och enskilda lärares undervisning påverkar nationella prov i samma utsträckning som de
påverkar elevernas studieresultat i övrigt.
När det gäller de enskilda variabler som finns med i kommunstyrelsens uppdrag så skyddas
uppgifter om enskilda elevers resultat på de nationella proven av sekretess hos Skolverket. Detta
innebär att kommunen inte har möjlighet att statistiskt samköra uppgifter om ämnesbehörighet
och frånvaro med enskilda elevers provresultat. Vissa uppgifter finns inte heller sammanställda
hos kommunen som statistiska variabler, till exempel vilken pedagogik som lärare använt eller
vilken lärare som undervisat eleven i ett visst ämne. Att mata in dessa uppgifter som statistisk
data skulle vara ett alltför omfattande arbete.

12. Förslag på åtgärder
Inom Kungälvs kommun har resultaten på de nationella proven varierat mellan olika år sett över
de senaste fem åren. Denna variation finns också mellan enskilda ämnen, enskilda skolor och
enskilda årskurser. En allmän trend tycks dock vara att resultaten är förhållandevis stabila sett till
kommuns skolor som helhet. Det finns exempel på ämnen och skolor där resultaten både
förbättrats och försämrats, men på ett övergripande plan tycks resultaten ligga relativt fast över
tid.
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När det gäller åtgärder kopplade till nationella prov så är förvaltningens bedömning är att det inte
är rekommenderbart med insatser som enbart är inriktade på att höja resultaten på de nationella
proven. Snarare är det mer rimligt med generella och övergripande åtgärder för att förbättra
elevernas kunskapsutveckling, för att på så vis påverka studieresultaten som en helhet – både sett
till betygsresultat och resultat på nationella prov.
Det är viktigt att lyfta fram att resultaten av nationella prov kommer att vara en del av Kungälv
kommuns systematiska kvalitetsarbete även framöver. Resultaten från de nationella proven har
redovisat i tidigare rapporter om systematiskt kvalitetsarbete för de år som nationella prov
genomförts, senast i kommunens rapport om systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019.
Resultaten för de nationella proven kommer att vara en del av kommunens kunskapsuppföljning
för läsåret 2021/2022 och då även presenteras i det kommande årets rapporter inom det
systematiska kvalitetsarbetet.
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Redovisning uppdrag om nationella prov

11 Redovisning av uppdrag om nationella prov - KS2021/0943-2 Redovisning av uppdrag om nationella prov : Presentation - Uppdrag om nationella prov

Beskrivning av uppdraget
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Grundskolan
• Resultaten i årskurs 3, 6 och 9 är relativt stabila. De
förändringar som skett under de senaste fem åren är små
inom respektive ämne och årskurser. 2019 kan betraktas som
ett genomsnittligt år.
• Variation i resultat på nationella prov finns mellan skolor på
samma sätt variation kring betygsresultat.
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Grundskolan årskurs 3
NP årskurs 3 över tid, som klarat samtliga delprov
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Grundskolan årskurs 6
Kungälv kommunala skolor: Nationella prov årskurs 6 Engelska
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Grundskolan årskurs 9
NP årskurs 9: andel godkända elever och ej deltagit
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Gymnasieskolan
• Även i gymnasieskolan får resultaten på de nationella proven
ses som förhållandevis stabila.
• Utifrån resultaten för 2019 kan det dock vara rimligt att tala
om
• en viss förbättring i svenska
• en viss försämring i engelska samt
• en viss försämring för de högre kurserna i matematik.
• Resultaten skiljer sig åt mellan olika nationella program.
Eleverna på ett och samma program kan också vara olika
starka i olika ämnen.
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Nationella prov engelska 5, provbetyg avgångselever 2019
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Vuxenutbildningen
• Resultaten samlas inte in av Skolverket för nationella prov
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
• För sfi finns enbart statistik för kurs C tillgänglig. I denna kurs
har resultaten hos Kungälv förbättrats över tid.
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Sfi
Resultat nationella prov sfi kurs c
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Nationella prov med hög andel F och låg
andel A-C
• Det är enbart nationella proven i Matematik 2 och 4 i
gymnasieskolan där fler än 20 procent har fått betyget F
och där resultaten A-C uppnåtts i en lägre omfattning.
• Kungälvs kommun har bättre resultat i Matematik 2 än riket
men sämre resultat i Matematik 4 än riket.
• Resultaten i nationella prov i matematik är generellt sett
svagare än i andra ämnen. Detta gäller även på nationell
nivå och har gjort så under en längre tid.
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Jämförelser mellan nationella prov och
slutbetyg
• Jämförelse mellan nationella prov och slutbetyg eller
kursbetyg har ofta antagits vara ett belägg för att
betygssättningen är rättvisande.
• Kungälvs kommun resultat är i stort sett det samma som för
resten av landet.

11 Redovisning av uppdrag om nationella prov - KS2021/0943-2 Redovisning av uppdrag om nationella prov : Presentation - Uppdrag om nationella prov

Årskurs 6 – jämförelse mellan provbetyg och terminsbetyg
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg som provbetyget
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Årskurs 9 – jämförelse mellan provbetyg och terminsbetyg
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget
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Sammanfattning
• Resultaten på de nationella proven är relativt stabilt de
senaste fem åren, även om variationer finns mellan
ämnen, årskurser, skolformer och skolor.
• Förvaltningen föreslår inte några specifika satsningar på
att höja resultaten för nationella prov, utan förespråkar
generella insatser för att förbättra kunskapsresultaten.
• Resultaten från de nationella proven kommer precis som
tidigare att vara en del av kommunens systematiska
kvalitetsarbete och kunskapsuppföljning.

12 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn - :

Denna behandling '12 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i
Sjöhåla och Kovikshamn' har inget tjänsteutlåtande.
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Revidering av riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7
(Dnr KS2021/1678-1)
Sammanfattning
Kungälvs kommuns nuvarande riktlinjer för skolplacering till förskoleklass och årskurs 7
beslutades den 13 november 2019.
En revidering av riktlinjerna behövs bland annat då det så kallade Rödboavtalet upphört
samt för att tydliggöra hur skolplaceringar görs utifrån lagstiftning, praxis samt kommunens
egna urvalskriterier.
De reviderade riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 december 2021 och
dokumentet kommer att följas upp var fjärde år, om revidering inte behövs tidigare utifrån
lagändring eller annat skäl.
Juridisk bedömning
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar
att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera
eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får annars frångå elevens
vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (10 kap. 30 § skollagen
(2010:800) samt motsvarande 9 kap. 15 § skollagen).
Bakgrund
Revideringen har huvudsakligen initierats för att ta bort felaktigheter (som t.ex. att
Rödboavtalet inte längre gäller) och för att det vid utvärdering av genomförda
placeringar kommit fram att det finns vissa otydligheter kring närhetsprincipen,
det behövs ett förtydligande kring när urvalskriterierna tillämpas och vilka
urvalskriterier kommunen bör ha.
Riktlinjens huvudsakliga syfte är att tydliggöra hur placeringar görs till förskoleklass och
årskurs 7 för eleven som är folkbokförda i Kungälvs kommun. Riktlinjen berör även elever
från andra kommuner, tidigare skolstart, uppskjuten skolplikt samt elever vid fristående
skolor.
ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Varje år, inför att elever ska börja förskoleklass eller börja vid en ny skola inför årskurs 7, får
vårdnadshavare möjlighet att under en viss tidsperiod, som oftast infaller mellan november
och februari, lämna önskemål om vilken skola de önskar deras barn ska placeras vid.
Huvudregeln är att eleven placeras vid den önskade skolan men ibland har fler önskat en
skola än vad skolan har plats för. Hur fördelningen sker är i viss mån oklar i lagstiftningen
och det har lämnats stort utrymme för kommuner att göra bedömningar av vad som blir
bäst för alla elever. Samtliga elever som är folkbokförda i kommunen har dock rätt till en
skola nära hemmet. Det behövs därför kommunövergripande riktlinjer som ett stöd i arbetet
med hur elever ska fördelas på skolenheterna.
Nuvarande riktlinjer har blivit inaktuella då Rödboavtalet, som tidigare gav elever från
Rödbo rätt till skolplacering i kommunen, upphörde att gälla den 30 juni 2021. Elever från
Rödbo som nu ansöker om skolplacering i Kungälvs kommun gör det under samma
premisser som andra elever som är folkbokförda i en annan kommun. Riktlinjerna behöver
därför revideras utifrån detta.
Vid utvärdering av det årliga valet av skola för förskoleklass och årskurs 7 framkom att
närhetsprincipen behövde förtydligas liksom när urvalskriterier blir tillämpliga. Det
framkom även skäl att ändra urvalskriterierna. I revideringen har närhetsprincipen beskrivits
och kriterierna vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen har lyfts bort då dessa är
lagreglerade och är inte urvalskriterier. Urvalskriterier kan bli aktuella först efter att
närhetsprincipen beaktats om det behöver göras ytterligare urval mellan återstående elever.
Urvalskriteriet ”särskilda skäl”, som innebar att det i undantagsfall kunde ske placering
utifrån särskilda skäl för elever med särskilda behov på grund av fysiska eller psykosociala
funktionshinder, har också tagits bort. Anledningen är att det i kommunen inte finns någon
grundskola som har specialkompetens eller särskild inriktning i fråga om fysiska eller
psykosociala funktionsnedsättningar, utan samtliga skolor ska ge elever de stödinsatser och
anpassningar en elev har behov av. Kriteriet var också ett av urvalskriterierna som sällan eller
aldrig blev tillämplig då skolorna blev fullsatta utifrån närhetsprincipen. Detta skapade en
förväntan om att få förtur till en till en skolplacering vid en specifik skola. Eftersom en elevs
rätt till stödinsatser är tydligt reglerat i skollagen ska det tillgodoses vid varje skola oavsett
vilka funktionsnedsättningar eller svårigheter en elev har. Därmed finns inte behov av att
placera elever vid en specifik skola utifrån särskilda skäl.
För att få det bästa utfallet för samtliga elever bedömer förvaltningen att följande kriterier
bör tillämpas.
Förskoleklass
1. Relativ närhet
2. Syskonförtur årskurs 1–3
3. Lottning
Årskurs 7
1. Relativ närhet
2. Lottning
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Relativ närhet mäter avståndet mellan folkbokföringsadressen till önskad skola och
alternativa skolor. Den eleven som får mest försämrad skolväg får platsen. Detta utifrån att
alla elever har rätt till en skola nära hemmet. För de fall elever som ska börja förskoleklass
har samma relativa avstånd får den elev platsen som har syskon i årskurs 1–3. I sista hand
avgör lottning vem som får platsen.
Riktlinjen förtydligar även rangordningen mellan elever som inte är folkbokförda i
kommunen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktigs strategiska mål 1. Att ge goda förutsättningar
för livslångt lärande och 5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för
kommunen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning till alla. Målet syftar till att säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Styrdokument som detta bidrar till en likvärdig bedömning vid skolplaceringar i Kungälvs
kommun.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet avser en revidering av tidigare beslutade riktlinjer för skolplacering till förskoleklass
och årskurs 7. Revideringen syftar till att fortsatt säkerställa en likvärdig och kvalitativ
process kring skolplaceringar i Kungälvs kommun.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Skolplaceringar har stor påverkan på elever och vårdnadshavarnas vardag. Att ha riktlinjer
som säkerställer en likvärdighet i hur kommunen beslutar om skolplaceringar leder till nöjda
medborgare och brukare.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte få någon ekonomisk påverkan för kommunen.
Förslag till beslut
1. Riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7
revideras i enlighet med upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Dennis Reinhold
Sektorchef/t.f. verksamhetschef f-6
Expedieras till:

För kännedom till:

Sektorchef BoL, verksamhetschefer grundskola

Catharina Bengtsson
Verksamhetschef 7-9
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Riktlinjer för skolplacering i
förskoleklass och årskurs 7
Riktlinje

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

KS2021/1678
Sociala myndighetsnämnden (SMN)
Administration Bildning och lärande
Johanna Embretsén
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1. Inledning
I Kungälvs kommun får vårdnadshavare årligen lämna önskemål om skolplacering inför
förskoleklass och övergång till årkurs 7.
Enligt skollagen är huvudregeln att en elev ska placeras vid den skolenhet som vårdnadshavare
önskar. Denna rätt får dock inte gå ut över en annan elevs rätt till en skola nära hemmet
(närhetsprincipen). Kommunen kan även frångå vårdnadshavares önskemål om den önskade
placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen.
Riktlinjerna ska vara ett stöddokument vid skolplaceringar.

2. Relation till andra styrdokument
Det finns inga närliggande styrdokument som påverkas.

3. Syfte
Riktlinjens syfte är att tydliggöra vilka kriterier som gäller för skolplacering i förskoleklass och
grundskola vid skolplaceringar till förskoleklass samt årskurs 7 i Kungälvs kommun.

4. Mål och viljeinriktning
Målsättningen är att skapa tydlighet i hur skolplaceringar går till och säkerställa en likvärdig
process som är förutsägbar för kommuninvånaren.

5. Omfattning
Riktlinjen ska tillämpas när vårdnadshavare ska lämna önskemål om skola för elever som är
folkbokförda i Kungälvs kommun och ska börja i förskoleklass eller årskurs 7.
Elever som är folkbokförda i en annan kommun kan ha rätt till en skolplacering i Kungälvs
kommun. Dessa elever omfattas dock inte av närhetsprincipen eller urvalskriterierna utan
placeras enligt skollagens bestämmelser som rör elever folkbokförda i en annan kommun (se
avsnitt 6.5).

6. Riktlinjer för placering
6.1 Vårdnadshavarens önskemål
Av skollagen framgår att det i första hand är vårdnadshavares önskemål om skola som ska vara
styrande vid placering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt
till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen kan även frångå
vårdnadshavarens önskemål om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter för kommunen.

6.2 Närhetsprincipen
Alla elever har rätt till en skolplacering nära hemmet (med hemmet avses
folkbokföringsadressen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast
hemmet. Vad som avses med ”nära hemmet” är inte närmare definierat i skollagen eller dess
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förarbeten. Av praxis framgår att innebörden ”nära hemmet” får antas vara beroende av lokala
förhållanden, varför det i första hand får anses ankomma på kommunen att bestämma vilka
kriterier som ska gälla, med beaktande av faktorer som till exempel elevernas ålder och
avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. Vid bedömning av vad som är nära
hemmet tar kommunen hänsyn till bland annat gång- och cykelvägar, tillgänglig skolskjuts och
kollektivtrafik. En elev är inte garanterad en skolplacering på den närmaste skolan.
Närhetsprincipen tillämpas när det finns elever som är beroende av att gå vid en viss skola för
att få en skolplacering nära hemmet.

6.3 Urvalskriterier
Vårdnadshavarens önskemål kan även frångås om det skulle innebära att den önskade
placeringen skulle medföra ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Om
fler elever sökt en skola än vad det finns tillgängliga platser, sker urval, efter att eventuella
elever placerats utifrån närhetsprincipen, enligt nedanstående kriterier:
Förskoleklass
1. Relativ närhet
2. Syskonförtur årskurs 1-3
3. Lottning
Årskurs 7
1. Relativ närhet
2. Lottning
6.3.1 Relativ närhet
Varje elevs avstånd från hemmet (folkbokföringsadressen) mäts till önskad skolenhet och
närliggande skolenheter och jämförs med de andra elever som önskat samma skolenhet. Den
vars skolväg blir mest försämrad ges företräde till platsen. Mätningen sker per hundratal meter.
Exempel relativ närhet
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Skola A är den närmaste skola för både Elev 1 och Elev 2. Men Elev 1 har längre avstånd till Skola
B jämfört med Elev 2. Därför placeras Elev 1 i Skola A och Elev 2 i skola B.

6.3.2 Syskonförtur årskurs 1-3
Om elever har samma relativa närhet har den förtur som har syskon i årkurs 1-3 höstterminen eleven
ska börja vid skolan. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i
samma hushåll men behöver inte vara biologiska syskon.

6.3.3 Lottning
Elever som har samma relativa närhet och där syskonförtur inte kan avgöra rätt till plats, ska det lottas
mellan dessa elever. Lottningen genomförs med tre tjänstemän närvarande och resultatet protokollförs.

6.4 Ytterbyskolans musikklass
På Ytterbyskolan finns en profilklass i musik som elever kan söka till inför årskurs 7. Eleven får
visa upp sina musikaliska förmågor och vid antagning är fokus enbart på det musikaliska och
inte på hur eleven presterar i övrigt i skolan. Ytterbyskolan ansvarar för antagningen till
musikklassen som sker i ett eget förfarande.

6.5 Elever folkbokförda i en annan kommun
Elever som är folkbokförda i en annan kommun får önska skolplacering i Kungälvs kommun.
Placering sker efter att alla elever som är folkbokförda i kommunen har fått en skolplacering.
Urvalet mellan elever från andra kommuner sker enligt följande rangordning.
1. Elever som kan uppvisa ett köpekontrakt alternativt hyresavtal på en bostad i kommunen
och önskar placering från kommande läsårets början.
2. Elever som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl samt elever som
vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses socialtjänstlagen (2001:453) och som är
beläget i en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning.
3. Övriga elever folkbokförda i en annan kommun placeras i mån av plats.

6.6 Byte av skolplacering
Kommunen har inga köer till skolorna. Om vårdnadshavare önskar byta till annan skola än
den eleven blivit placerad på inför förskoleklass och årskurs 7, görs detta på blankett som ska
ges in under en begränsad period i maj. Tidpunkten fastställs årligen.

6.7 Tidigare skolstart
Vårdnadshavare till barn som under kalenderåret ska fylla fem år kan lämna önskemål om
skola. Detta görs på blankett och skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81
Kungälv. Placering tillgodoses i mån av plats, efter de elever som kommunen är skyldig att
placera och elever från andra kommuner som ska börja förskoleklass, har fått skolplacering.

6.8 Uppskjuten skolplikt
Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.
Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl.
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Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via blankett som skickas till Bildning och lärande,
Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Ansökan ska göras i god tid före skolpliktens inträdande,
helst under tiden som önskemål om skolplacering görs.

6.9 Fristående skolor
För de fristående skolorna som är belägna i Kungälvs kommun och som har anslutit sig till
kommunens e-tjänst för skolval, kan ansökan göras i e-tjänsten. I de fall vårdnadshavare önskat
en fristående skola men inte får placering där, anses den första kommunala skolan i
rangordningen vara vårdnadshavarens önskemål i förhållande till kommunens skolor. Elever
som accepterar en placering i en fristående skola placeras inte vid en kommunal skola.

7. Levandegöra
Riktlinjens innehåll ska kommuniceras till samtliga chefer inom för- och grundskolan.
Riktlinjerna ska även publiceras på kommunens hemsida för kommuninvånare att ta del av.

8. Uppföljning
Dokumentet kommer följas upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare utifrån
lagändring eller av annat skäl.
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2021-10-21
33 (48)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 648/2021

Revidering av riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7
(Dnr SMN2021/0598)
Sammanfattning
Kungälvs kommuns nuvarande riktlinjer för skolplacering till förskoleklass och årskurs 7
beslutades den 13 november 2019.
En revidering av riktlinjerna behövs bland annat då det så kallade Rödboavtalet upphört
samt för att tydliggöra hur skolplaceringar görs utifrån lagstiftning, praxis samt kommunens
egna urvalskriterier.
De reviderade riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 december 2021 och
dokumentet kommer att följas upp var fjärde år, om revidering inte behövs tidigare utifrån
lagändring eller annat skäl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-12
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass årskurs 7 dnr KS2021/1678
Beslut
1. Riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7
revideras i enlighet med upprättat förslag.
__________

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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11/2/2021

Tjänsteskrivelse kulturplan 2022–2023 (Dnr KS2021/0535-2)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun.
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.
Utifrån Kulturprogrammet har en Kulturplan med åtgärder och prioriteringar arbetats fram
som är aktuell för perioden 2022–2023.
Målsättningen med Kulturplanen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där
barn och ungas rätt till kultur särskilt uppmärksammas. Målet är att tydliggöra kulturens
roll framåt och digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är även att tydliggöra kulturens
roll för integration, samhällsbygge och demokratiska processer.
Juridisk bedömning
Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning förutom biblioteken. Kulturplanen
faller in under kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–
2 §§ kommunallagen (2017:725). Att kommunen bedriver kulturverksamhet är att betrakta
som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal angelägenhet.
Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en kulturplan.
Den speciallagstiftning som reglerar en del av kulturverksamheten är bibliotekslagen
(2013:801). Varje kommun är skyldig att ha folkbibliotek i kommunen, I denna framgår
exempelvis att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att anta Styrdokument Kulturprogram
(DnrKS2019/0245) vilket är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.
Syftet med kulturprogrammet är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla
kulturen i kommunen. Styrdokumentet uppmärksammar särskilt barn och ungas rätt till
kultur samt tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration,
samhällsbygge och demokratiska processer.

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Aktuell kulturplan bygger på tidigare kulturplaners arbete och konkretiserar åtgärder inom
samtliga områden som är beslutade att beakta i Kulturprogrammet såsom; integration, barn
och unga, bibliotek och föreningsliv.
Kulturchef har via dialog med utskottet för bildning och lärande kommit överens om att
aktuell Kulturplan ska gälla under tre år för att kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt
med planerade åtgärder. Ärendet har förskjutits på grund av dialog gällande innehållet. De
innehållsliga förändringarna är kopplade till beskrivningen av insatserna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kulturplanen aktualiserar kommunfullmäktiges strategiska mål att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
ska bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kulturens roll för att bygga en mer hållbar värld är allmänt erkänd och återspeglas i den
internationella agenda 2030. Att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv för alla kan
appliceras på många av de globala målen som bland annat god hälsa och välbefinnande,
jämställdhet och god utbildning för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kulturplanen är underordnat Kulturprogrammet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kulturprogrammets fokus är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjlighet att
ta del av kultur. Det innebär bland annat att skapa ett kulturliv som är tillgängligt för alla
oavsett funktionshinder, begränsningar inom språk eller kultur.
Ekonomisk bedömning
Kulturplanens åtgärder ryms inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till kulturplanen 2022–2023 antas.
Matilda Skön
Kulturchef

Dennis Reinhold
Sektorchef
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1. Inledning
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun.
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas. I aktuellt dokument bryts
kulturprogrammet ned i en plan med åtgärder som förväntas genomföras under tidsperioden
2021–2023.
Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där särskild uppmärksamhet
ges till barn och ungas rätt till kultur. Målet är att tydliggöra kulturens roll framåt och
digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är också att tydliggöra kulturens roll för integration,
samhällsbygge och demokratiska processer.
Kungälv står i likhet med flera andra av landets kommuner inför stora utmaningar med
befolkningsförändring och digitalisering som påverkar många branscher och områden. Även
kulturen påverkas och i en föränderlig värld är det viktigt att kommunen är uppdaterad och med i
utvecklingen för att såväl invånare som besökare ska vara delaktiga och nöjda med kulturutbudet.
En lyckad kulturutveckling i Kungälv innebär att arbetet behöver ske hållbart. Det gäller såväl
sociala som ekologiska aspekter som det ekonomiska perspektivet. Kungälvs kommun arbetar
med Agenda 2030 och program för social hållbarhet och konsten och kulturen spelar en viktig
roll i det arbetet. Konst och kultur kan vidga betraktelsesätt och tankar på samhället samt skapa
möjligheter och förutsättningar för att hantera gemensamma utmaningar.
Kungälvs kommuns vision, rambudget och förvaltningens verksamhetsplan är förutsättningar för
kulturplanen. Kulturplanen kopplas även till Västra Götalandsregionens kulturstrategi och
kulturplan som bland annat anger: ”Västra Götaland har ett rikt, fritt och dynamiskt kulturliv,
institutioner av hög konstnärlig kvalitet och internationell lyskraft och ett engagerat civilsamhälle.
Det är ekonomiskt möjligt genom kommunernas basresurser för offentligt finansierad kultur, en
stark regional kulturbudget och statliga medel genom kultursamverkansmodellen. Till detta ska
läggas alla de ideella krafter som kulturlivet genomsyras av och en ringa del sponsring.”

2. Kulturplan 2022-2023
Med utgångspunkt i kulturprogrammets identifierade områden för samverkan och värden att
särskilt beakta fokuserar kulturplanen för tidsperioden 2022–2023 på ett flertal insatser.
För perioden 2022-2023 fokuserar kommunen på följande områden:


Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer

 Social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering
 Goda förutsättningar för skola, barn och unga
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2.1 Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer
Kulturprogrammet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens.
Kommunen har en aktiv och kontinuerlig dialog med kulturföreningarna som har stärkts i och
med upprättandet av kommunens Kulturråd. Erfarenhetsutbyten, möten och delad kunskap
bidrar till både inspiration och utveckling samt effektivare resursanvändning.
Kommunen samverkar via nätverk över kommungränserna med stöd från Västra
götalandsregionen. Kulturen i Kungälv lägger sitt fokus på samarbeten gällande kulturarv och
konst då det är lättare att säkerställa finansiering på områdena i samverkan med andra kommuner.
Där det är möjligt ska kommunen medverka i andra regionala projekt för att nå kulturmålen.
Föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn bidrar till
utvecklingen av kommunen och är även viktiga för besöksnäringen.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023


Utvecklat samarbete med föreningar, studieförbund och kreativa kulturnäringar
kring gemensamma arrangemang och att stödja dem i arbete med att nå ut med
sina egna arrangemang och aktiviteter.



Samarbete gällande kulturarv och konst i regionala projekt för att nå Västra
Götalandsregionens kulturmål och för att nå en högre kvalitet.



En arbetsgrupp med bred representation från kommunens olika verksamheter
samt näringslivet har inletts för att jobba på frågan kring att främja
besöksnäringen där evenemang och aktiviteter planeras.



I arbetet med att utveckla ung företagsverksamhet inom kulturnäringarna skall
internationella och regionala erfarenheter och projekt användas, exempelvis via
EU-projekt.

2.2 Social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering
Kulturprogrammet fastställer att det ska finnas förutsättningar för tillgängliga kulturanläggningar.
Med tillgängliga kulturanläggningar avses lika villkor för alla att ha tillträde till den fysiska miljön
såväl som tillgång till information, kommunikation och tjänster.
Kulturens roll är viktig för livsmiljön som helhet och är en resurs för en positiv
samhällsutveckling och alla invånares kreativitet och kunskaper är viktiga för kommunens
utveckling och en förutsättning för ett jämlikt och jämställt kulturliv.
För att finna nya samarbetsformer mellan kultur och övriga intressegrupper i samhället ska de
interna resurserna tillvaratas. Samarbetsytorna mellan Kultur, Fritid och enheter inom sektor
trygghet och stöd som jobbar mot folkhälsa skall öka, där kommunen tar tillvara på den
4
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kompetens och de kontaktnät som finns hos verksamheterna. Erfarenheter från tidigare projekt i
social hållbarhet med att främja språk och läsförståelse som kommunen haft i socioekonomiskt
utsatta områden skall tas tillvara på och integreras i verksamheterna. Biblioteket erbjuder medier
på många olika språk och på lätt svenska både för vuxna och för barn. Kulturen ska vara med i
utvecklingen av det nya kompetenscentrumet som ska nyttja befintliga resurser på ett mer hållbart
och effektivt sätt samt.
En utmaning gällande tillgänglighet är kommunens geografi med stora avstånd. Närbiblioteken
ska därför utnyttjas i högre grad för att tillgängliggöra närheten till kultur och skapa nya arenor
för ökad inkludering.
Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i kulturen som
en betydande friskvårdsfaktor. Mimers Kulturhus samt inom bibliotekets verksamhet erbjuder ett
flertal aktiviteter för den äldre målgruppen. Där satsningar för att inte hamna i ett digitalt
utanförskap är en viktig del. Förebyggande friskvårdsaktiviteter och ett gott samarbete med
enheter inom sektor trygghet och stöd som jobbar mot folkhälsa kommer också fortsatt ske
under perioden.
I riktlinjer för föreningsstöd går det att söka bidrag för bygdegårdar och hembygdsföreningar
särskilt. Det skapar förutsättningar för bevarandet av gårdarna och hembygden.
Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023


Kulturenheten ska främja hälsa och friskvård genom att använda både beprövade
metoder och nya arbetssätt exempelvis en grupp för biblioterapi.



Kulturenheterna samarbetar med föreningslivet för att minska utanförskap.



Fler aktiviteter på kommunens närbiblioteken för att skapa nya mötesplatser för
kultur.



Verksamheterna på Mimers Kulturhus ska arbeta med att bjuda in skolor till
kulturella aktiviteter på bibliotek, kulturskola, teater och konsthall.



Kommunen skall prioritera marknadsföring, exempelvis via digitala medier för att
bli mer tillgängliga.



Utökat strukturerat samarbete mellan Kultur och sektor Samhälle och utveckling
för att skapa förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av kulturplatser.
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2.3 Goda förutsättningar för skola, barn och unga
Kulturprogrammet fastställer att barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på
kulturhuset som i barn och ungas närområde. Kulturen behöver nå ut till fler och nya målgrupper
och insatser för barn och unga är viktiga för att kommunen ska kunna tillgodose rätten till fritid,
lek och deltagande i kulturella och konstnärliga aktiviteter enligt barnkonventionen.
På Mimers Kulturhus kommer barn och unga mötas av exempelvis utställningar, skapande
verksamhet, kulturskoleverksamhet och evenemang.
Kommunen har bibliotek på samtliga serviceorter: Marstrand, Diseröd, Kode, Ytterby och Kärna
vilket innebär att barn och unga har möjlighet att besöka ett bibliotek i sitt närområde.
Närbiblioteken är en naturlig mötesplats för kultur och skola och är viktigt att fortsätta utveckla
med särskilt fokus på det gemensamma läsfrämjande uppdraget.
Samarbete med studieförbunden, genom kulturfritidsgården Kultlab, bidrar till att ungdomar får
kunskap om och hjälp med att starta förening.
Kulturgarantin kommer garantera barn och unga 6-16 år kulturaktiviteter under sin skolgång
inom en rad olika konstformer.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023


Fler kulturevenemang förläggs på samtliga bibliotek inom kommunen för att öka
tillgången till kultur i barns och ungas närområden.



Kulturskolan och förskolan skall samarbeta mer i syfte att stärka varandras
verksamheter och nå ut till fler barn som kulturverksamheterna inte når i ordinarie
verksamhet.



En utveckling av fler körer samt fortsatta arbetet med dans och dramakurs för
elever med normbrytande funktionsvariation för att nå alla barn och unga.



Kulturenheten deltar i olika projekt vid nybyggnation men också vid upprustande
av skolor för att kulturens perspektiv skall tillgodoses.



Kulturskolan genomför en breddning i ämnen och i kursform för att möta
elevernas önskemål.



Elever får möta professionella musiker genom samarbete med regionala orkestrar.
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3. Levandegöra och profilera Kungälv genom kultur
Kulturplanen som profilerar Kungälv genom kultur publiceras på kommunens hemsida och
revideras efter tre år. Kulturenheten förankrar kulturplanen i kommunens berörda verksamheter
samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen. Kulturplanen sprids till
samarbetspartners som exempelvis, näringsliv, föreningar, kulturråd m.fl och via ett aktivt arbete
med innehållet så levandegörs Kungälvs kulturliv.

4. Uppföljning
Kulturenheten följer upp målen i kulturplanen kontinuerligt. I kommunens tertialrapporter och
årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider. Uppföljning sker i utskottet för
bildning och lärande varje år.
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Kulturplan 2022-2023 (Dnr KS2021/0535)
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun.
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.
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Anna Vedin (M): Förtydliga tillgänglighetsbegreppet i kapitel 2.2 samt förtydliga begreppet
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Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och
lärande beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande.
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2. Förtydliga tillgänglighetsbegreppet i kapitel 2.2 samt förtydliga begreppet
folkhälsa.
__________
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Dennis Reinhold, Matilda Skön
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11/16/2021

Svar på remiss - reviderad förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands
län (Dnr KS2021/1820-3)
Sammanfattning
Länsstyrelsen reviderar den regionala förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götalands län,
utifrån Naturvårdsverkets nya nationella förvaltningsplan för vildsvin.
Vildsvinsstammens utveckling i Sverige innebär att den måste förvaltas mer aktivt än
tidigare. På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen bidra till detta, men huvudrollerna i
vildsvinsförvaltningen har markägare, jakträttshavare och andra intressenter lokalt.
Kommunen är en viktig intressent som ägare av mark och anläggningar samt som
företrädare för kommuninvånarna.
Syftet med en regional förvaltningsplan för vildsvin är att tydligt beskriva och tidsätta de
regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur resultat som färre
trafikolyckor och minskade kostnader för vildsvinens skador på jordbruksgrödor och
anläggningar kan bli verklighet.
Förvaltningen ser positivt på en reviderad förvaltningsplan och har inga synpunkter på
innehållet.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit emot remissen om förvaltningsplan för vildsvin i
Västra Götalands län och har inga synpunkter.

Juridisk bedömning
Förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götalands län är en strategisk plan. Hänvisningar
görs till jaktlagen (1987:259), ordningslagen (1993:1617) och ett förslag från livsmedelsverket
om ny lagstiftning kring direktförsäljning av vildsvinskött.

Bakgrund
Länsstyrelsen reviderar den regionala förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götalands län,
utifrån Naturvårdsverkets nya nationella förvaltningsplan för vildsvin.
Vildsvinsstammens utveckling i Sverige innebär att den måste förvaltas mer aktivt än
tidigare. På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen bidra till detta, men huvudrollerna i
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vildsvinsförvaltningen har markägare, jakträttshavare och andra intressenter lokalt.
Kommunen är en viktig intressent som ägare av mark och anläggningar samt som
företrädare för kommuninvånarna.
Syftet med en regional förvaltningsplan för vildsvin är att tydligt beskriva och tidsätta de
regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur resultat som färre
trafikolyckor och minskade kostnader för vildsvinens skador på jordbruksgrödor och
anläggningar kan bli verklighet.
Regeringens uppdrag till länsstyrelserna ligger inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att
bidra till en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.
Förvaltningsplanen presenterar ett antal åtgärder för att hantera vildsvinen eller dess
konsekvenser. Kommunen ses som en viktig aktör när det gäller vildsvin i tätort där
kommunen bör ha en beredskap för att förebygga och hantera problem med vilt.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen ser positivt på en reviderad förvaltningsplan för vildsvin. I planen framgår
tydligt var ansvaret landar i olika situationer.
Planen har tre resultatmål samt två åtgärdsmål och förvaltningen ser positivt på
intentionerna i målen.
Resultatmål
1. År 2025 är antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade färre än 3 000 per år.
2. År 2025 har kostnaderna för vildsvinens skador på jordbruksgrödor halverats och är
mindre än 500 miljoner kronor per år.
3. År 2025 har insatserna för att reducera skador på enskilda och offentliga anläggningar
såsom trädgårdar, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, ökat.
Åtgärdsmål
1. År 2025 är svenskt vildsvinskött i större utsträckning än 2019, en del av det kött som finns
i handeln och som serveras i offentlig sektor.
2. År 2023 är samverkan mellan förvaltande aktörer etablerad och är ett naturligt arbetssätt.
Förvaltningen har inga synpunkter på innehållet i förvaltningsplanen för vildsvin.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån mål har inte gjorts då förvaltningen inte ser någon direkt koppling till
strategiskt mål eller resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Målsättningarna i förvaltningsplanen bidrar till
mål 11, hållbara städer och samhällen
mål 12, hållbar konsumtion och produktion
mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inga konflikter med befintliga kommunala styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Intentionerna i planen kommer medborgare till nytta då skadorna och konsekvenserna av
vildsvinsstammen förväntas minska i takt med att man vidtar åtgärder.

Ekonomisk bedömning
Förslaget till reviderad förvaltningsplan innebär inga ekonomiska konsekvenser för Kungälvs
kommun.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit emot remissen om förvaltningsplan för vildsvin i
Västra Götalands län och har inga synpunkter.
Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
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Svar på remiss - vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för
regeringens prövning (Dnr KS2021/1826-2)
Sammanfattning
En remiss har inkommit från miljödepartementet om vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram för regeringens prövning. Havs- och vattenmyndigheten samt vissa
kommuner, däribland Kungälvs kommun anmodas att yttra sig över de justeringar som
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har gjort av förslag till åtgärdsprogram för
2021–2027.
I yttrandet bör särskilt anges Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens
prövning eller om de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet föranleder ett ändrat
ställningstagande.
Förvaltningen gav i samrådsskedet (KS2020/1788) ett förslag till beslut med att anta bilaga
med enkätsvar som svar på remissen (KS2020/1788-4). Kommunstyrelsen beslutade sedan att
som svar på remissen lämna in en begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva
förslaget till åtgärdsplan. I begäran, undertecknat av Kungälvstrion, anges att förslaget strider
mot annan lagstiftning och avviker allvarligt från bestämmelserna i
vattenförvaltningsförordningen (KS2020/1788-12).
Förvaltningen har inga synpunkter på reviderat förslag till åtgärdsprogrammet för
Västerhavet 2021-2027. Förvaltningen har ej möjlighet att ta ställning i frågan om begäran
om regeringens prövning.
Alternativ till förslag till beslut
1. Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning av förslag
till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027..
2. Kungälvs kommun tar tillbaka begäran om regeringens prövning av förslag till
åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027.

Juridisk bedömning
För juridisk bedömning hänvisas till Svar på remiss Vattenmyndighetens förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet Dnr KS2020/ 1788 4
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Bakgrund
En remiss har inkommit från miljödepartementet om vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram för regeringens prövning. Havs- och vattenmyndigheten samt vissa
kommuner, däribland Kungälvs kommun anmodas att yttra sig över de justeringar som
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har gjort av förslag till åtgärdsprogram för
2021–2027.
I yttrandet bör särskilt anges Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens
prövning eller om de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet föranleder ett ändrat
ställningstagande.
Förvaltningen gav i samrådsskedet (KS2020/1788) ett förslag till beslut med att anta bilaga
med enkätsvar som svar på remissen (KS2020/1788-4). Kommunstyrelsen beslutade sedan att
som svar på remissen lämna in en begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva
förslaget till åtgärdsplan. I begäran, undertecknat av Kungälvstrion, anges att förslaget strider
mot annan lagstiftning och avviker allvarligt från bestämmelserna i
vattenförvaltningsförordningen (KS2020/1788-12).

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har inga synpunkter på reviderat förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets
vattendistrikt 2021-2027
Förvaltningen har ej möjlighet att ta ställning i frågan om begäran om regeringens prövning.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
För bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens
resultatmål hänvisas till Svar på remiss Vattenmyndighetens förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet Dnr KS2020/ 1788 4
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 hänvisas till Svar på remiss
Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för
västerhavet Dnr KS2020/ 1788 4
Bedömning utifrån politiska styrdokument
För bedömning utifrån politiska styrdokument hänvisas till Svar på remiss
Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för
västerhavet Dnr KS2020/ 1788 4
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
För bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv hänvisas till Svar på remiss
Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för
västerhavet Dnr KS2020/ 1788 4
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Ekonomisk bedömning
För ekonomisk bedömning hänvisas till Svar på remiss Vattenmyndighetens
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet Dnr KS2020/
1788 4
Alternativ till förslag till beslut
1. Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning av förslag
till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027..
2. Kungälvs kommun tar tillbaka begäran om regeringens prövning av förslag till
åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Svar på inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöften inför 2022 (Dnr
KS2021/1026-2)
Sammanfattning
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och
kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Organisationen för Klimat 2030 erbjuder workshops, föreläsningar och experthjälp från
forskare och miljöstrateger inom Västra Götalandsregionen till kommuner för att växla upp
klimatarbetet. I konceptet ”kommunernas klimatlöften” uppmuntras kommuner att anta
löften om 20 olika åtgärder för att minska klimatpåverkan. Löftena följs upp och revideras
varje år utifrån bedömning om genomförbarhet, effektivitet och påverkan.
Förvaltningens förslag är att anta åtta klimatlöften med svar att vi planerar att genomföra
under 2022. Sju klimatlöften svarar vi att vi redan gör. Fem klimatlöften bedömer vi inte
kunna genomföra under 2022. Sammantaget svarar vi att 15 av åtgärderna i klimatlöftena
genomförs under 2022.
Svaren med förvaltningens bedömning redovisas i bilaga. Förvaltningens bedömning i
bilagan är med som bakgrund till beslut och är inte med i underlaget som skickas in.
Förslag till beslut
Förslag till svar utifrån bilaga antas som kommunstyrelsens svar och översänds till Västra
götalandsregionen.
Juridisk bedömning
Kungälvs kommun förbinder sig inte juridiskt vid antagande av klimatlöftena. Kommunen
ansvarar själva för att förverkliga löftena. Uppföljning görs i syfte att förbättra styrningen i
projektet.
Bakgrund
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och
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kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Organisationen för Klimat 2030 erbjuder workshops, föreläsningar och experthjälp från
forskare och miljöstrateger inom Västra Götalandsregionen till kommuner för att växla upp
klimatarbetet. I konceptet ”kommunernas klimatlöften” erbjuds kommuner att anta löften
om 20 olika åtgärder för att minska klimatpåverkan. Löftena följs upp och revideras varje år
utifrån bedömning om genomförbarhet, effektivitet och påverkan.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens förslag är att anta åtta klimatlöften med svar att vi planerar att genomföra
under 2022. Sju klimatlöften svarar vi att vi redan gör. Fem klimatlöften bedömer vi inte
kunna genomföra under 2022. Sammantaget svarar vi att 15 av åtgärderna i klimatlöftena
genomförs under 2022.
Svaren med förvaltningens bedömning redovisas i bilaga. Förvaltningens bedömning i
bilagan är med som bakgrund till beslut och är inte med i underlaget som skickas in.
Flera av åtgärderna i klimatlöftena pågår redan i förvaltningen medan vissa är svåra att
uppnå under 2022. Bedömningen är att fler löften som kräver mer långsiktig planering och
resurser kan komma att antas framöver.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Åtgärderna i de antagna klimatlöftena bedöms ha positiv inverkan på kommunfullmäktiges
strategiska mål ”att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”
samt kommunstyrelsens resultatmål ”minskade utsläpp i luft och vattendrag”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Åtgärderna i de antagna klimatlöftena bedöms ha direkt eller indirekt positiv inverkan på
 Mål 3, God hälsa och välbefinnande
 Mål 7, Hållbar Energi
 Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Mål 11, Hållbara Städer och Samhällen
 Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
 Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
 Mål 14, Hav och marina resurser
 Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald
Klimatlöftenas koppling till målen i Agenda 2030 specificeras i bilaga.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Klimatlöftena har koppling till ett flertal styrdokument. Det finns inga konflikter i
befintliga styrdokument relaterat till antagna klimatlöften.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Åtgärder för klimatet ger nytta för nuvarande invånare och en hållbar utveckling för en
framtida befolkning.

Ekonomisk bedömning
Flera av åtgärderna i de löften som avges är idag redan inarbetade i verksamheterna. Löften
som innebär nya metoder eller kostnader hanteras inom befintlig budget. Några av
åtgärderna är administrativa och kräver endast resurser i form av tid för genomförande och
uppföljning, exempelvis löfte 12 och 13.

Förslag till beslut
Förslag till svar utifrån bilaga antas som kommunstyrelsens svar och översänds till Västra
götalandsregionen.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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Bilaga 1 Ks2021/ 1026
Bilagan innehåller förslag till beslut gällande Kungälvs kommuns klimatlöften för 2022. Varje
rubrik innehåller en definition av löftet, förslag till beslut, bakgrund till förslag samt koppling till
målen i Agenda 2030.
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Beslutsunder lag Bilaga till Tjänsteskr ivelse
1. Vi har en laddplan för kom m unen.
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras,
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Förvaltningen har under 2021 arbetat fram ett utkast på laddplan som planeras antas
2022. Förutom kartläggningar och planering kommer kommunen under året att fortsätta
att installera laddplatser och säkra laddmöjligheter. Prioriterat är laddmöjligheter för
kommunens egna fordon.
Relater ade mål i Agenda 2030:
7 – H ållbar Energi, 11 – Hållbara Städer och Samhällen, 13 – Bekämpa
klimatförändringarna, 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 14 och 15 om ekosystem och hav och marina resurser är indirekt påverkade genom
färre föroreningar och utsläpp.
2. Vi klim atväxlar tjänster esor .
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/ eller driftsåtgärder.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Klimatväxling enligt beskrivningen är inte prioriterat i förvaltningen. Det skapar en
parallell ekonomi som går utanför ordinarie driftsbudget. Att arbeta med fonder på detta
sätt skapar ökad administration. Förvaltningen utgångspunkt är att klimatarbetet är en
del av befintlig verksamhet och därmed en del av det befintliga arbetet med åtgärder och
investeringar.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringar, 12 - Hållbar konsumtion och produktion, 11 - Hållbara
städer och samhällen.
2
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3. Vår a nya per sonbilar är klim atbonusbilar .
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Bakgr und till för slag:
Kommunen har som nuvarande målsättning att följa det nya EU-direktivet kring offentlig
upphandling av fordon som snart träder i kraft. Där ska 38,5% av alla lätta fordon som
köps in till kommunal verksamhet vara klimatbonusbilar med max utsläpp 50g Co2/ km.
En ambitiösare målsättning utefter klimatlöftets intentioner kan eventuellt antas under
2022.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringar, 12 H ållbar konsumtion och produktion.

4. Vi ställer kr av i upphandling för tr anspor tdelen i nya avtal.
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Bakgr und till för slag:
Kungälvs kommun följer upphandlingsmyndighetens kriterier om miljö- och klimatkrav.
Nya miljökrav för entreprenader inom Kungälvs kommun håller på att framställas till
2022.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringarna, 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
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5. Vi deltar i Cykelfr äm jandets kom m unvelom eter .
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Kommunen deltar inte i kommunvelometern men deltar i cykelfrämjandets
Cyklistvelometer som inte innebär någon kostnad för kommunen. Cyklistvelometern är en
nöjdhetsundersökning där cyklister i kommunen sätter betyg på cykelupplevelsen ur flera
perspektiv. Resultatet delges i en rapport med jämförande statistik. Kungälv har deltagit
under flera år.
Kommunvelometern är en större undersökning som omfattar en bredare analys av arbetet
som sker för främjandet av cykling i kommunen. Deltagande i kommunvelometern skulle
innebära en kostnad för kommunen.
Förvaltningen anser att nuvarande deltagande i cyklistvelometern är likvärdigt till
klimatlöfte 5 men föreslår att ange svar: C i och med att regionens formulering förutsätter
att kommunen ska engagera sig specifikt inom kommunvelometern, inte
cyklistvelometern.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 - Bekämpa klimatförändringarna, 11-H ållbara städer och samhällen, 3 – God hälsa och
välbefinnande.
6. Vi använder en klim atstyr ande par ker ingsplan/ policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Bakgr und till för slag:
Bedömningen är att dessa strategier redan möjliggörs i kommunens Trafikplan (2017) där
parkeringsplan/ policy ingår.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringarna, 11 – H ållbara Städer och samhällen.
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7. Vi analyser ar inköpens klim atpåver kan och ställer kr av i pr ior iter ade
upphandlingar .
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under året.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Bedömningen är att vi redan uppfyller klimatlöftet, särskilt i relation till byggnation och
transporter. Ett exempel på stor upphandling där klimatlöftet uppfyllts är inom projektet
Nordtag och genom klimatkrav i markanvisning för Kongahälla kvarter 7 och Gärdet 1:3.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringarna, 12 – Hållbar konsumtion och produktion, 7 –
Hållbar energi.
8 . Vi m inskar inköpen av fossilbaser ade engångspr odukter .
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/ eller
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s
engångsplastdirektiv.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Kungälvs kommun ingår till stor del i de upphandlingsavtal där Göteborg Stad ställt krav
på engångsprodukter och erbjuder alternativ. Arbete med att avveckla engångsprodukter
pågår.
Klimatlöftet knyter an till regionens avfallsplan som har mål för förebyggande av avfall
inom kommunala verksamheter, delmål: ”M ängden engångsartiklar i kommunens
verksamheter ska minska med 50 %”.
Relater ade mål i Agenda 2030:
12 – Hållbar konsumtion och produktion, 14 – Hav och M arina resurser, 11 – H ållbara
städer och samhällen.

9. Vi m öjliggör cir kulär a ar betskläder .
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
5
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för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/ färger,
använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.
Bakgr und till för slag:
Det finns stor påverkanspotential att via upphandling eller annat mindre pilotprojekt testa
att genomföra åtgärder för att återanvända arbetskläder genom reparation eller liknande.
Förslaget är att man undersöker möjligheterna för detta och testar i liten skala inom en
kommunal verksamhet under 2022. Det kräver vissa resurser genom tid och samordning
med upphandling och renhållningsenheten. Klimatlöftet knyter an till regionens
avfallsplan och mål om återanvändning: ”Det ska finnas förutsättningar för kommunens
verksamheter att återanvända produkter”
Relater ade mål i Agenda 2030:
12 – Hållbar konsumtion och produktion.

10 . Vi använder cir kulär a m öbler .
Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Likt klimatlöfte 9 finns stor påverkansmöjlighet och potential att samordna löftet med
upphandlingsenheten, fastighet/ internservice. Även detta löfte knyter an till regionens
avfallsplan och mål om återanvändning: ”Det ska finnas förutsättningar för kommunens
verksamheter att återanvända produkter”.
Relater ade mål i Agenda 2030:
12 – Hållbar konsumtion och produktion. 9 – Hållbar industri, innovation och
infrastruktur.

11. Vi m öjliggör för m edbor gar na att låna/ hyr a pr odukter i stället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en
initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen
erhåller platser att reparera eller liknande.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Renhållningsenheten i samarbete med kommunala bolag och andra aktörer ser
möjligheter att genomföra detta löfte 2022. Det finns exempelvis potential att arbeta in
åtgärder som bidrar till löftet inom bland annat större stadsutvecklingsprojekt som
Nytorgsstaden. Löftet knyter an till regionens avfallsplan och mål om återanvändning:
”Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna produkter till återanvändning”.
6
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Relater ade mål i Agenda 2030:
12 – Hållbar konsumtion och produktion, 11 – Hållbara städer och samhällen. 13Bekämpa klimatförändringarna.
12. Vi m inskar vår t m atsvinn i offentliga m åltider och har m ål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med
ett uppsatt mål på max 45 g/ portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Måltidsverksamheten mäter och följer upp produktionssvinn och tallrikssvinn. M ålvärde
totalt svinn är 45g/ portion. Löftet överensstämmer med mål om förebyggande av avfall i
regionens avfallsplan: ”M atsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till
maximalt 30 gram per serverat huvudmål”
Relater ade mål i Agenda 2030:
12 – Hållbar konsumtion och produktion.

13. Vi m inskar klim atavtr ycket fr ån offentliga m åltider och har m ål.
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg
CO2e/ måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/ kg inköpta livsmedel.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Vi mäter och följer upp andelen kg Co2 per kg inköpta livsmedel. Målvärde 2022 för
Kungälvs kommun är 1,6 kg Co2 per inköpta livsmedel.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringarna, 12-Hållbar konsumtion och produktion. 3 – God
hälsa och välbefinnande.
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14. Vi genom för ener gieffektiviser ingar .
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Bedömningen är att kommunen arbetar med energieffektiviseringar löpande och vid
samband med andra renoveringsåtgärder. Åtgärderna gäller främst belysning, ventilation,
fönster (isolering), styr och reglersystem.
Relater ade mål i Agenda 2030:
7 – H ållbar energi, 13 - Bekämpa klimatförändringar, 11 – Hållbara städer och samhällen,
12 – Hållbar konsumtion och produktion, 9 – Hållbar industri.

15. Vi bygger i tr ä.
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Vid upphandling av entreprenad för våra kärnverksamhetslokaler samt i våra
markanvisningstävlingar för bostadsbyggnation ska vi ha utvärderingskriterier som
stämmer överens med löftet.
Relater ade mål i Agenda 2030: 11 – H ållbara städer och samhällen, 12 – Hållbar
konsumtion och produktion, 9 – Hållbar industri, 13 - Bekämpa klimatförändringar

16. Vi installer ar solener gi.
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en
anläggning installeras i kommunen.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Möjligheter till solcellsutbyggnad utreds vid varje nybyggnadsprojekt och är delvis
styrande vid utformning av byggnaderna. Exempel på projekt under 2022 är installation
av solpaneler på Solhaga äldreboende och Diseröds skola.
8
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Relater ade mål i Agenda 2030:
7 – H ållbar energi, 13 -Bekämpa klimatförändringar, 11 – Hållbara städer och samhällen,
12 – Hållbar konsumtion och produktion, 9 – Hållbar industri.

17. Vi ar betar m ed åter br uk av byggm ater ial.
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för
återbruk.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Vi väljer ut ett objekt som ska renoveras eller anpassas och gör en inventering.
Relater ade mål i Agenda 2030:

18 . Vi har en koldioxidbudget.
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en
årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå
Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
Organisationen Klimatsekretariatet har i samband med regionens klimatlöften ett
förmånligt erbjudande med att ta fram en koldioxidbudget för kommuner inom VGR.
Koldioxidbudgeten innehåller inte förslag på åtgärder men är ett visualiseringsverktyg att
se i vilken omfattning kommunen måste minska utsläppen varje år för att den globala
uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader C.
Framtagandet av en koldioxidbudget innebär en kostnad som Kungälvs kommun inte har
budgeterat för 2022. Förslaget är att omvärldsbevaka andra kommuners arbete med
koldioxidbudget och eventuellt återkomma till frågan.
Se exempel på koldioxidbudget här: https:/ /www.climatevisualizer.com/
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringarna.
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19. Vi finansier ar invester ingar i egen ver ksam het genom gr ön obligation.
Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
I dagsläget amorterar kommunen ner sin låneskuld och har inte behov av upplåning. Vid
nyupplåning riktas inte lånet mot någon särskild investering utan vi lånar upp vid behov
beroende på kommunens likviditet. Förvaltningen ska utreda vi hur vi kan ta upp gröna
lån vid behov av nyupplåning men bedömer att vi i nuläget inte har möjlighet att lova
detta för 2022.
Relater ade mål i Agenda 2030:
13 – Bekämpa klimatförändringar, 7 – Hållbar Energi, 11-Hållbara städer och samhällen,
12 – Hållbar konsumtion och produktion, 14 hav och marina resurser, 15 - Ekosystem och
Biologisk M ångfald, 9 – H ållbar industri, innovation och infrastruktur.
20 . Vi ar betar aktivt m ed invånar nas engagem ang för klim atet.
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa
mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller
workshops dit allmänheten och/ eller föreningar/ organisationer bjuds in. Kommunen ska
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Bakgr und till för slag:
I november 2021 har Kungälvs kommun kommundelsstämma i form av Öppet hus i
stadshuset. Flera verksamheter är representerade och en station kommer ha fokus på
klimatfrågor där medborgarna har möjlighet att diskutera och ge förslag på åtgärder.
Liknande koncept där klimatfrågan är representerad kommer säkerligen återkomma
under 2022. Utöver detta arbetar förvaltningen med mindre utåtriktade insatser såsom
vintercyklist, trafikantveckan och cykelfixardag.
Relater ade mål i Agenda 2030: Samtliga mål inom Agenda 2030 i och med att man kan
tillgodose både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i flera samarbetssatsningar.
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1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)

Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

*

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. 			
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.
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1. Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar
exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla
nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar
som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra
personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya
avtal. Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och
tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,
städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

17 Svar på inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöften inför 2022 - KS2021/1026-2 Svar på inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöften inför 2022 : 20 klimatloften inför 2022

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det
innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas.
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter
och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över
tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var
klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad
engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra
än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/
färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller
återtagssystem.
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10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen
inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och
används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre
olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom
samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats
i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med
menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt
mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen
startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
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15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst
50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla
nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att
kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som
lämpar sig för återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en
politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning
i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.
Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom
grön obligation. Det innebär att kommunen gör minst en investering
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet. Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om
klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
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Beskrivning av Kommunernas
klimatlöften inför 2022
Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något
storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se.
När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:
•

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni
ska komma i mål med en åtgärd under 2022
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•

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det.

•

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns
klimatarbete hittills.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs
under nästa år.
Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt.
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska
något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.
Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men
ni har hela året på er för genomförandet.
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Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa
bokförs då till 2022.

Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.
De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021.
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor
Väst.

Läs mer och kontakt

Läs mer på www.klimat2030/klimatloften.
Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se)
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se).
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Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 (Dnr KS2021/1043-2)
Sammanfattning
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom
sitt geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Enligt avtalet ska en
handlingsplan med budget och insatser årligen tas fram. Planen ska efter fastställande skickas
till kommunstyrelsen för kännedom.
Utgångspunkt för Kungälvs kommuns handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 är
de inriktningar och prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande
äldreplan, social översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv. Enligt
folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder.
Kommun- och landstingsdatabasens framtagna indikatorer för respektive mål i Agenda 2030
har analyserats och utgjort underlag för prioriteringar.
Förslag till beslut:
Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 antecknas för kännedom.
Juridisk bedömning
Samverkansavtal är tecknat avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Kungälvs
kommun och Västra Götalandsregionens västra hälso- och sjukvårdsnämnd. Avtalet avser
samverkan och samfinansiering under tidsperioden 2021 - 2024. Enligt avtalet ska en årlig
handlingsplan tas fram.
Bakgrund
Programmet för social hållbarhet Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och
visionärt dokument, med fokus på frågan vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad
social
hållbarhet och innanförskap. Programmet sträcker sig fram till 2027 och antogs av
kommunfullmäktige den 19 december 2019.
Utgångspunkt för handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet år 2022 är de inriktningar
och prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt insatser i underliggande
äldreplan, social översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv.

ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Vid framtagande av handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 har utgångspunkt
varit nationella och regionala inriktningar. Kungälvs kommuns kartläggning utifrån målen i
Agenda 2030 har även beaktats.
Handlingsplanens olika prioriterade områden utgår från kommunens befintliga politiska
mål och uppdrag samt insatser i äldreplan, social översiktsplan, funktionshinderplan och
plan trygg i Kungälv.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Utgångspunkt för Kungälvs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet är
kommunfullmäktiges strategiska mål samt kommunstyrelsens resultatmål.
Följande strategiska mål bedöms som särskilt relevanta:
 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 nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden.
Följande resultatmål bedöms som särskilt relevanta:
 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.
 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet.
 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete.
 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Handlingsplan
folkhälsa och social hållbarhet tar sin utgångspunkt från följande mål i Agenda 2030:
 Mål 1. Ingen fattigdom
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande
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 Mål 4 God utbildning för alla
 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 10 Minskad ojämlikhet
 Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Utgångspunkt för handlingsplanen är program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr
KS2019/0202) samt underliggande social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt
plan trygg i Kungälv.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder
och prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara mål och indikatorer. Utgångspunkt är
kommun- och landstingsdatabasens (Koladas) framtagna indikatorer för respektive mål i
Agenda 2030. Dessa indikatorer har analyserats över tid och i jämförelse med andra
kommuner. Slutsatserna ligger till grund för prioriteringar i handlingsplanen.
Ekonomisk bedömning
Enligt folkhälsoavtalet är fördelningsprincipen hälften vardera för HSNV och Kungälvs
kommun. För perioden 2021–2024 ersätter respektive part med 1 260 000 kronor per år.
Finansieringen innefattar:
 Insatser utifrån årlig plan
 Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg.
Förslag till beslut
Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 antecknas för kännedom.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
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Handlingsplan
Folkhälsa och social hållbarhet 2022

Diarienummer: KS2021/1043
Beredande politiskt organ: Råd folkhälsa social hållbar utveckling
Handläggare: Johan Sjöholm
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Inledning
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom sitt
geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Avsikten med avtalet är att
underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större
genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt, systematiskt
och målinriktat i syfte att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt utjämna
skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt generella och
riktade insatser. Insatser ska vara långsiktiga och utgå från befolkningens behov.
Enligt samverkansavtalet ska en handlingsplan med budget och insatser tas fram årligen. Den ska
innehålla en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i
störst behov av insatser. Handlingsplanen utgår från den långsiktiga planen som gäller för
kommunen. Handlingsplanen ska efter fastställande skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Innan planen översändes till kommunstyrelsen ska utsedda representanter för kommunen och
HNSV ha diskuterat och ställt sig bakom planen.

Bakgrund
Agenda 2030
2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
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Nationellt
Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Inom SKR och Folkhälsomyndighetens
gemensamma arena Mötesplats social hållbarhet, har det tagits fram en beskrivning av ett socialt
hållbart samhälle:
• Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader.
• Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit Strategi för hälsa. Fokus ligger
på förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån målen:
• En god och jämlik hälsa
• God kvalitet
• Hållbart och uthålligt.
Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför initierat Kraftsamling
för psykisk hälsa. Kraftsamlingen utgår från tre arbetsområden:
• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt.
• Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående.
• Hållbara stöd till de som behöver.
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom den
svenska hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och
bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Arbetet med den nära
vården ska bland annat leda till ett utvecklat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
Utifrån den nära vården har utredningen Börja med barnen (SOU 2021:34) tagits fram. Utredningen
lämnar olika förslag som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och
bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Utredningens olika förslag har tydlig
fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga samt främja sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. Skolverket och Socialstyrelsen driver på nationell nivå
utvecklingsarbete kring tidigt samordnade insatser (TSI), med fokus att barn och unga ska få stöd och
hjälp i tid utifrån sina och familjens behov. Enligt Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47) ska
socialtjänsten, i ännu högre utsträckning, särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande
insatser.
Uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på
SKR som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga
inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:
• Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
• Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin
fulla potential.
• Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.
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Regionalt och lokalt
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i Mål- och inriktning 2022 - 2023 formulerat målet att
verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara
hälsoklyftorna Utifrån målet ska nämnden:
•
•
•
•
•

Regelbundet följa upp och kommunicera särskilt tandvårdsstöd
i dialog med kommunerna.
I samverkan med kommunerna i nämndområdet verka för att minska
skillnaderna i hälsa.
I samverkan arbeta för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
I samverkan utveckla kommundialogerna utifrån länsgemensam
handlingsplan (prioriterade målgrupper).
Nämnden ska ha återkommande uppföljning på kommundialogerna kring
hur arbetet med samordnad individuell plan (SIP) fungerar.

Vidare har nämnden utifrån regionfullmäktiges framtagna mål identifierat olika aktiviteter, som
exempelvis:
• I vårdsamverkan implementera modell för Minimaria utifrån regiongemensam inriktning
och överenskommelse inom nämndens område.
• Verka för fler enheter i första linjen med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa barn och unga
(UPH) inom nämndområdet där behov finns.
Utgångspunkt för handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet är de inriktningar och
prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande äldreplan, social
översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv.

Program social
hållbarhet

Social
översiktsplan

Trygg i Kungälv

Funktionshinderplan

Äldreplan

Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022

Även följande regionala- och kommunala styrande dokument och uppdrag ligger till grund för
handlingsplanen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030
Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022
Västra Götalandsregionen Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen
Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 Västra Götalandsregionen
Handlingsplan 2019 - 2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 2022
SIMBA´s samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022 - 2023
Kungälvstrions budgetdirektiv 2021 - 2022
Förvaltningens verksamhetsplan 2022

Nyckeltal Agenda 2030 med fokus social hållbarhet
Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder och
prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. Kommun- och
landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och
landsting. I matrisens redovisas nyckeltal utifrån de mål i Agenda 2023 som har särskilt tydlig till
social hållbarhet. Färgerna redovisar hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på ett
nyckeltal.
Bästa 25 %
Mittersta 50 %
Sämsta 25 %
Mål 1 Ingen fattigdom
Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
Mål 2 Ingen hunger
Invånare med fetma, andel (%)
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
Medellivslängd kvinnor, år
Medellivslängd män, år
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar, andel (%)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 invånare
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 invånare
Mål 4 God utbildning för alla
Barn 1 - 5 år inskrivna i förskola, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Mål 5 Jämställdhet
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare
Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, andel (%) av befolkning
Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år, andel (%)
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

2016

2017

2018

2019

2020

3,5
0,7

4,0
0,5

4,0
0,6

4,7
0,6

0,6

12
77
85,3
81,6
56,7
3 086
287,8

14

85,3
81,3
57,5
2 948
290,3

78,1
91,9
78,8
71,5
79,5

77,5
89,2

73
85,2
81,2
54,2
2 738
279,5

14

85,1
81,2

71
85,2
81,5

2 856
263,5

214,3

80,5
86,9

74,4
80,1

78,5
90,8
84,3
73,7
81,7

40,5

41,0

41,5

42,2

43,2

60
30,7
38,0
75,9

63
31,2
38,3
75,7

65
30,9
36,8
76,4

67
32,0
37,3
76,8

68
30,5
38,0

342
1,2
5,7
86,6

364
1,4
5,3
86,6

365
1,5
5,5
86,7

1,6

2,0

24

26

77,5
84,5

81,8
87,6
82,5
73,1

85,9
27
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Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 - 64 år, vistelsetid 4 - 6 år, andel (%)
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Demografisk försörjningskvot
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag

59,1

55,6

55,0

66,3

0,81
11,5
13,4
1,40

0,81
12,4
12,5
1,32

0,81
12,9
12,1
1,22

0,80
13,3

0,80
12,2

81
24
591

81

87
26
499

87

87
27
536
5,3

576

701
3,6

Utifrån respektive målområde sker nedan redovisning av utvalda indikatorer utifrån; Koladas
Agenda 2030, kartläggning Samordningsförbundets Älv & Kust Analysmodell för
kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser samt Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP).

Mål 1. Ingen fattigdom

Diagram 1: Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%) mellan år 2009 – 2019
Källa: Agenda 2030 Kolada

Indikatorn visar andel barn/unga (0 - 19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll. År 2019 var andelen 4,7
procent i Kungälvs kommun, vilket var på samma nivå som kommuner med liknande
socioekonomi.
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Diagram 2: Andel ”helårspersoner” 20–64 år som försörjdes med olika typer
av sociala ersättningar/bidrag, 2015–2020, Kungälv
Källa: SCB:s tabeller över helårsekvivalenter (nedladdade 201001). Uppgifterna om ekonomiskt bistånd för 2019 och
2020 är preliminära.

Andelen ”helårspersoner” som försörjs av olika typer av sociala ersättningar är hämtad från
Samordningsförbundets Älv & Kust ”Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av
målgrupper och insatser”.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Diagram 3: Ohälsotal antal dagar mellan 2009 - 2020
Källa: Agenda 2030 Kolada

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas
genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt
dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16 - 64 år. Kungälvs
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kommun har senaste fem-årsperioden haft ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har
liknande socioekonomi.

Diagram 4 - 5: Ohälsotal år 2020 kvinnor och män
Källa: Försäkringskassan, Statistikenheten och Folkhälsomyndigheten Kommunfakta

Noterbart är att bland kvinnor (20 - 64 år) ohälsotalet höger i Kungälv jämfört med både
regionen och riket.

Diagram 6. Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 2009 2018
Källa: Agenda 2030 Kolada

Indikatorn avser antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel
F00-F99 dividerat med antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Sett över en tioårsperiod visar indikatorn på en ökning både lokalt och nationellt.
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Ungdomars självskattade hälsa har kartlagts i ungdomsenkäten LUPP:en. Den självskattade
hälsan hos åk8-tjejer har minskat stegvis sedan första mätningen 2013. År 2020 uppgav 59
procent av tjejerna att de mådde mycket eller ganska bra. 1

Diagram 6: God hälsa
Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8

Det vanligaste regelbundna hälsobesväret elever i åk 8 uppger är stress (likaså hos killarna, men
mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter. Resultaten visar andelen
som svara2t att man har haft respektive besvär ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag

Diagram 7: Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
Källa:. Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8

1

Frågeställningen som ställs: De senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?
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Mål 4. God utbildning för alla

Diagram 8: Kungälvs kommun elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%) 2009 - 2021
Källa: Agenda 2030 Kolada

Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet till ett yrkesprogram (program som har
lägst behörighetskrav och därmed indikerar ”behörighet till gymnasiet”). År 2021 var andelen
totalt 86,5 procent i Kungälvs kommun. Skillnaden mellan könen var 7,1 procent, där 83,0
procent bland pojkarna samt 90,1 procent bland flickorna var behöriga till gymnasiet.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Diagram 9: Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkning 2010 - 2020
Källa: Arbetsförmedlingen och Kolada

Indikatorn avser antalet invånare 25 - 64 år som varit öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd i minst sex månader, dividerat med antal invånare 25 - 64 år den 31/12 år.
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Diagram 10: Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 2009 - 2018
Källa: Arbetsförmedlingen och Kolada

Kungälv kommun ligger på samma nivå som kommuner med liknande socioekonomi när det
gäller båda indikatorerna långtidsarbetslöshet samt andelen unga som varken studerar eller
arbetar.

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Diagram 11. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
Källa: Agenda 2030 Kolada

Indikaron avser förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år i
november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år. Med
skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd,
deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna har bott i Sverige 4-6 år. År 2019 var andelen 66.3
procent i Kungälvs kommun, vilket är en högre andel än kommuner med liknande socioekonomi.
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Mål 16. Fredliga inkluderande samhällen

Diagram 12. Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare
Källa: Agenda 2030 Kolada

Indikatorn avser summering av: försök till mord eller dråp, misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl.
grov, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt,
antal/100 000 inv. År 2020 låg Kungälvs kommun lägre jämfört med riket och kommuner med
liknande socioekonomi.
Ungdomars upplevde trygghet mäts även i LUPP:en. Resultat från LUPP visar att 45 procent av
åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan. Vidare uppger mer än var femte åk8-elev
uppger att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott – men andelen
är mindre än 2017. Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var
fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.

Diagram 13. Otrygga vardagsmiljöer
Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8
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Slutsatser
Enligt folkhälsoavtalet ska prioriteringar i handlingsplanen utgå från behovsbilder. Redovisade
uppföljningsbara indikatorer synliggör några centrala behov såsom:
•

•

•
•

•

Sedan 2015 har Kungälvs kommun ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har
liknande socioekonomi. Bland kvinnor var ohälsotalet år 2020 högre i Kungälv både vid
nationell och regional jämförelse. Prioriterat är fortsatt utvecklingsarbete med statliga
myndigheter, hälso- och sjukvård samt Samhällskontraktets övriga aktörer.
Redovisade indikatorer samt underlag från Samordningsförbundets Älv& Kust samt
LUPP-rapport visar på behovet av kraftsamling psykisks hälsa. Fortsatt fokus är att
implementera insatser utifrån nationella stimulansmedel och genomföra förvaltningen
fastställda mål och aktiviteter.
Gällande fullföljda studier och indikatorn behöriga till gymnasiet synliggörs en minskad
andel från 2015 samt en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Prioriterat är genomföra
förvaltningen fastställda mål och aktiviteter.
Sett till ungdomars hälsa synliggörs via LUPP-rapporten behovet av insatser kring
ungdomars levnadsvanor (stress fysisk aktivitet, kost, tobak etc.). Underlag för fortsatt
prioriteringar är även den kartläggningen kring förebyggande insatser barn- och unga,
som sammanställts under 2021.
Vid jämförelse är Kungälvs kommun en trygg och säker kommun. Fortsatt insatser krävs
kring elevers trygghet i skolan samt på olika sätt agera utifrån skillnaden mellan faktisk
och upplevd trygghet i Kungälvssamhället. Utgångspunkter är aktiviteter i plan Trygg i
Kungälv.

Styrning och ledning
Utgångspunkt för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet är antaget program kring social
hållbarhet och underliggande planer. Uppföljningen av programmet integreras i Kungälvs
kommuns uppföljning av Agenda 2030. Planernas aktiviteter följs upp årligen upp via en
gemensam rapport, som innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan,
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Utifrån samverkansavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ha en politisk styrning
och bedrivas strategiskt, vilket möjliggörs genom ett lokalt råd för folkhälsa och social hållbarhet i
Kungälvs kommun. I rådet ingår politiker från kommunen och VHSN samt kommundirektör,
sektorchef Trygghet och Stöd och sektorchef Bildning och Lärande. Sekreterare är
folkhälsostratagen. Utifrån aktuella frågeställningar adjungeras politiker, tjänstemän och övriga
representanter.
Deltagande förtroendevalda och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig erfarenhet och
kunskap från sina respektive nämnder, styrelse, förvaltningar till rådet samt att återföra rådets
arbete tillbaka till dessa. Rådet ska varje år fastställa en handlingsplan för nästkommande års
prioriterade områden med åtgärder och budget. Rådet ansvarar för att uppföljning av planen
genomförs.
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Kungälvs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet förankras även via de
presidiedialoger som genomförs två gånger per år. Sekreterare vid dessa dialogmöten är
folkhälsotrategen.
Via kommunens förvaltningsledning sker den interna styr- och ledningen av social hållbarhet.
Utgångspunkt är därefter att styra, leda och förankra arbetet via befintliga
samverkanskonstellation inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust.
För att koordinera specifika frågeställningar sammankallar folkhälsostrategen till nätverksträffar
kring teman som; integration, Samhällskontrakt, områdesbaserat, föräldrastöd samt våld i nära
relationer.
Utifrån samverkansavtalet har folkhälsostrategen i uppdrag att:
• verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs strategiskt och i
samverkan med andra relevanta aktörer
• i rådet vara tjänsteperson för VHSN:s och kommunens ledamöter
• ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument
• ta fram verksamhetsplan, verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning
• analysera och tillgängliggöra aktuell statistik kring social hållbarhet och
hälsoläget i kommunen
• samverka kring delregional verksamhet i syfte att förstärka det lokala arbetet

Prioriteringar 2022
Utifrån program social hållbarhet och underliggande planer prioriteras och avsätts folkhälsomedel
för följande insatser under 2022.
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Område: Social översiktsplan
Tidiga insatser

Mål med insats

Hur planeras
insatsen att följas
upp?

Budget

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 gav förvaltningen i uppdrag att
genomföra översyn och samordning inom det förebyggande arbetet.
Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar
uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det
förbyggande arbetet.

Intensifiera arbetet med att starta
upp ett familjecentrerat arbetssätt i
Kungälv.

Indikatorer barn- och unga
Agenda 2030

430 tkr

Kartläggningen beskriver vilka aktiviteter förvaltningen behöver
arbeta med under 2022 för att öka samordningen inom det
förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten
inom det förebyggande arbetet.

Plan: Social översiktsplan
Områdesbaserat arbete Komarken

Mål med insats

Hur planeras insatsen
att följas upp?

Budget

Utveckla det områdesbaserade arbetet i Komarken via främjande och
trygghetsskapande insatser i samverkan med civilsamhället.

Utveckla Nordmannatorget till en
levande och trygg mötesplats,
som driver på en positiv
utveckling av området
Komarken.

Indikatorer hälsa, trygghet
och arbete Agenda 2030

180 tkr

Ansvar: Medborgarskolan och folkhälsoutvecklare

Genom samverkansarbete
understödja delaktighet och
inflytande för medborgare och
verksamma i Komarken
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Plan: Social översiktsplan
Hälsa

Mål med insats

Hur planeras insatsen
att följas upp?

Budget

Utifrån konceptet ”Hela Kungälv i rörelse”:
• Introducera fysisk aktivitet på recept vid grundskolan och
gymnasiet.
• Introducera pilotprojekt kring Streetgames och rörelse på fritids
vid mellanstadiet i samverkan med IFK Kungälv
• Fortsatt utveckla Hittaut.nu i samverkan med Kungälvs OK
• I samverkan med Hälsofrämjande och förebyggande enheten
stimulera utåtriktat arbete.

Ökad fysisk aktivitet

Indikatorer hälsa Agenda
2030

140 tkr

Insats Trygghet

Mål med insats

Hur planeras
insatsen att följas
upp?

Budget

Implementering plan Trygg i Kungälv

Motverka våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld och
förtryck.

Indikatorer trygghet Agenda
2030

150 tkr

Område: Plan Trygg i Kungälv

Ansvar: Säkerhetssamordnare

Insatser mot narkotika och
missbruk.
Främja det brottsförebyggande
arbetet.
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Åtgärder mot organiserad
brottslighet och maktutövning i
lokalsamhället.
Motverka våldsbejakande
extremism.

Område: Äldreplan/Funktionhinderplan
Insats Hälsofrämjande och förebyggande

Mål med insats

Hur planeras insatsen
att följas upp?

Budget

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att
involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet.
Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via
aktiviteten:

Tillsammans med civilsamhället
sammanställa ett gemensamt
program kring de olika
främjande och förebyggande
insatser som finns för äldre
Kungälvs kommun.

Indikatorer hälsa och trygghet
Agenda 2030

700 tkr

•

Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte
att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med
god hälsa.

Enheten för förebyggande och hälsofrämjande verkar utifrån uppdragen:
• Folkbildning
• Anhörigstöd
• Riktade hälsofrämjande aktiviteter

Sprida kunskap och
information kring att agera
proaktivt utifrån äldres
boendesituation.
Kartlägga befintligt och
inventera behovet av frivilligt
arbete i kommunens och bland
samverkande organisationer.
Därefter skapa förutsättningar
för ett gemensamt och mer
effektivt hanterande av frivilligt
arbete i Kungälvs kommun.
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Gemensam budget för folkhälsa och social hållbarhet
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Kungälvs kommun ersätter för perioden 2021–2024, vardera 1 260 000
kronor per år.
Budget 2022

HSN

Kommun

Totalt

Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)

410 tkr

410 tkr

820 tkr

Omkostnader (administration, kostnader
resor, kurser, osv)
Målområde

25 tkr

25 tkr

50 tkr

Social översiktsplan:
Tidiga insatser
Social översiktsplan:
Områdesbaserat arbete Komarken
Social översiktsplan:
Hela Kungälvs kommun i rörelse
Plan Trygg i Kungälv:
Trygghetsskapande insatser
Äldreplan/Funktionshinderplan
Hälsofrämjande och förebyggande
Samverkan RF-SISU

215 tkr

215 tkr

430 tkr

90 tkr

90 tkr

180 tkr

70 tkr

70 tkr

140 tkr

75 tkr

75 tkr

150 tkr

350 tkr

350 tkr

700 tkr

25 tkr

25 tkr

50 tkr

Totalt:

1260 tkr

1260 tkr

2 520 tkr

Utifrån aktiviteter i programmets underliggande planer ansöks även om extern finansiering via
exempelvis Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utifrån satsningar kring psykisk
hälsa samt våld i nära relationer använts beviljade nationella stimulansmedel.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Ulvehed

1(3)

10/25/2021

Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414–68)
Sammanfattning
Planprogram Aröd har tagits fram som ett fortsatt arbete med utgångspunkt i Översiktsplan
2010 (Antagen 2012). Planprogrammet ger en övergripande inriktning för kommande
detaljplaner i området.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning
och hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska
planprogrammet ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande
detaljplaner. Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i
regionala och kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad
samordning mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet var ute på samråd under tiden 1a mars och 30e april. De inkomna
synpunkterna har hanterats av förvaltningen i tillhörande samrådsredogörelse och aktuellt
planprogram har reviderats i enlighet med detta.
Förvaltningen rekommenderar att det reviderade planprogrammet godkänns.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Juridisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att
denna utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun
fick ett föreläggande från länsstyrelsen (2019-04-29) som enligt lagen om allmänna
vattentjänster
(2006:412) ska ordna kommunalt vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den
kommunala Va-anläggningen ska omfatta dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Förvaltningen fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till
planprogram för Aröd. Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad
samordning mellan VA och husbyggnation.
Verksamhetens bedömning
Förslaget för planprogrammet fungerar som en övergripande inriktning och lyfter viktiga
frågor inför kommande detaljplaner. Planprogrammet behöver samrådas utanför
förvaltningen för att inhämta viktiga synpunkter från myndigheter och invånare.
Planprogrammet 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
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
-Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
-En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Genom en
etappindelning som går i linje med VA:s utbyggnadsplan.
-Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Genom en
arkitektonisk kvalitet i närhet till kust och natur.
-Planprogrammet går emot målet om ”Möjlighet till Hållbart resande, utsläpp till mark och
vatten”. Eftersom det innebär förtäta utanför de primära och sekundära stråken som inte är
nära kollektivtrafik.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
-Hållbara städer och samhällen.
-Hav och marina resurser.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjliggör för invånare att bo permanent i Aröd och att stärka invånare samt besökares
tillgång till havet.
Ekonomisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för Översiktlig
planering.
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Förslag till beslut
Planprogram för Aröd i Kungälvs Kommun godkänns.

Fredric Norrå
verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

Erik Liedner
Anna Hedlin

För kännedom till:

Gunilla Carlsson Gremner

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2021-02-23 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11,
under tiden 1 mars 2021 till 30 april 2021 på Kundcenter i Stadshuset.
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SAMMANFATTNING
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 58 yttranden från statliga organ, kommunala nämnder eller verksamheter och
fastighetsägare.
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2019/0414

REVIDERINGAR

Kusten/Södra Aröd och Dalsberg utgår ur planprogrammet.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Efter revidering av planprogram kan följande synpunkter anses kvarstå; Bostädernas placering och
utförande, vägarnas standars samt övergripande dagvattenhantering.
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STATLIGA MYNDIGHETER
YTTRANDE
Länsstyrelsen
2021-03-30
Länsstyrelsen anser att planprogrammet på ett bra sätt har beskrivit förutsättningarna för att utveckla Aröd. Det är
positivt att planprogrammet lyfter och hanterar landskapets olika karaktärer och dess samlade natur- och
kulturvärden. Programmets ambition är att Arödsdalens odlingsmark fortsatt ska ha en öppen karaktär med
sparsam bebyggelsekomplettering i utkanter och impediment. För ny exploatering i mer kuperade områden anges
att bebyggelsen inte ska sticka över terrängens höjdpunkter.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har tagit fram en naturvärdesinventering i samband med framtagandet
av planprogrammet. Denna utgör ett bra underlag vid kommande planarbeten och ger bra vägledning för var det
exempelvis kommer behövs mer riktade inventeringar av exempelvis grod- och kräldjur.
Prövningsgrunder som kan bli aktuella vid detaljplaneskede är Miljökvalitetsnormer för vatten, Hälsa och säkerhet
avseende Översvämningsfråor, skyfall samt geoteknik.
För att planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanering ser länsstyrelsen dock att det finns ett
behov av kompletteringar inom några områden.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser
om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

•
•
•
•
•

Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis)
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
Strandskydd (MB 7kap)
Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller,
strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

Länsstyrelsen anser att nedanstående prövningsgrunder kan komma att bli aktuella för föreslagen
exploatering vid kommande planskede.
Hälsa/Säkerhet
Översvämning
Kommunen skriver i planprogrammet att risker för höjda havsvattennivåer och klimatanpassning ska
utredas i samband med framtagande av detaljplan, vilket är bra. Kommunen skriver också att
tillfartsvägen till området Södra Aröd/Kusten riskerar att översvämmas vid framtida havsnivåer.
Det behöver framgå i kommande handlingar om det finns en översvämningsrisk för föreslagen
exploatering och i så fall vilka planeringsnivåer som gäller för planerad bebyggelse och hur dessa förhåller
sig till Länsstyrelsens planeringsnivåer i handboken Stigande vatten. Det är viktigt att framkomligheten till
planerade områden fungerar, det ska gå att ta sig till och från sin bostad på ett säkert sätt,
utryckningsfordon ska också kunna ta sig fram till bostäder även vid en översvämningshändelse.
Kommunen behöver redovisa hur man säkerställer detta antingen genom åtgärder på befintlig väg eller
genom alternativa vägar som kan användas vid översvämning.
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Skyfall
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli vanligare
och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver utredas och
beskrivas. Särskilt viktigt är att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning,
planerad exploatering får heller inte förvärra situationen vid ett skyfall för intilliggande eller nedströms
liggande områden. Framkomligheten till och från planområdet i händelse av översvämning behöver
också fungera. Eventuella skyddsåtgärder
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Geoteknik
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver komplettera med en karta som redovisar risker för
ras och skred inom området. Länsstyrelsen instämmer med SGI:s synpunkter att det är lämpligt
att lyfta ras och skredfrågorna redan i planprogramskedet för att möjliggöra effektivera
hantering av frågorna i kommande detaljplanering (daterat 2021-03-23).
MKN-Vatten
Ekologisk status för närliggande vattenförekomst Hake fjord är måttlig och kemisk status
uppnår ej god. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status senast 2027 samt god kemisk
ytvattenstatus.
Kommunen behöver visa hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN
för vatten. Kommunen ska visa på vilka grunder bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd
av uppgifter från en dagvattenutredning eller annat underlag som berör vattenkvalitén. Enligt 2
kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap
Miljöbalken överträds.
Råd enligt 2 kap PBL och MB
Strandskydd
Länsstyrelsen tolkar det som att det inte finns några planer på förtätning eller utökad bebyggelse
i etappområdet Södra Aröd/Kusten. Länsstyrelsen vill ändå upplysa om att strandskydd inträder
i dessa delar vid eventuell ny detaljplanering av området.
Hela kuststräckan utmed planområdet omfattas av strandskydd vilket innebär att det krävs
strandskyddsdispens för att tillskapa nya båtplatser. Planprogrammet bör kompletteras så att det
framgår alternativ bör det framgå om kommunen har planer på att upphäva strandskyddet i
delar av kuststräckan.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att de senaste åren har släppts flertalet rapporter som belyser
de negativa effekterna på ekosystemen av fortsatt och ökande exploatering längs Sveriges kuster.
Bland annat rapporten ”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i
Sverige” (Havsmiljöinstitutet, 2018) som visar på ett stort antal internationella och nationella
åtaganden för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön.
Praxis vid prövning av strandskydd har även hörsammat dessa rapporter varför strandskyddets
syften väger tungt mot fritidsintressen kopplade till båtplatser.
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken samt Riksintresse för högexploaterad kust 4 kap
4 § miljöbalken
Delar av planområdet utgör riksintresse för friluftsliv, Södra Bohusläns kust
(FO39) medan hela planprogrammet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust.
Länsstyrelsen önskar med anledning av detta förtydligande av påverkan på
riksintresseområdenas landskapsbild. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fotomontage
som visar hur planerad byggnation framträder från olika väderstreck från såväl land som från
fjorden. Kommunen behöver därav tydligare motivera hur föreslagen byggnationen påverkar
landskapsbilden och hur risk för skada på riksintresset ska undvikas.
Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § miljöbalken
Planområdets västra och södra delar ingår i riksintresse för naturvård, HakefjordenMarstrandsfjorden-Sälöfjorden (NRO 14135). En förutsättning för att värna de värden som är
kopplade till odlingslandskapet är att möjligheten till att bruka markerna bibehålls. Kommande
planarbete bör därför genomföras på ett sätt som inte försvårar brukandet av de många små
jordbruksskiften som finns i området.
Länsstyrelsen noterar även i detta sammanhang att kommunen verkar ha missat att det finns
aktiva jordbruksskiften i det detaljplaneområdet som omnämns som Norra Aröd – Alelyckan.
Artskydd
Naturvärdesinventeringen i detaljplaneskedena kompletteras med tillägg i form av inventering av
grod- och kräldjur. Som exempel kan nämnas den förtätning som sker inom detaljplaneområdet
för den kommande planen vid Bergliden. Det går inte utifrån befintligt underlag utesluta att
planen kan innebära att övervintringslokaler och passagemöjligheter för grod- och kräldjur
påverkas negativt av de åtgärder som faller inom detaljplanen.
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Biotopskydd
Vid fortsatt detaljplanering önskar Länsstyrelsen att kommunen beskriver följande:
1.
2.
3.
4.
5.

biotopernas naturvärden genom fältinventering,
vilka objekt som påverkas eller inte påverkas,
vad göras för att undvika skada,
hur skador kan kompenseras,
hur kvarvarande biotoper kan skyddas med planbestämmelser.

Vid ansökan om dispens från biotopskyddet kan kommunen tänka på att:
1. Inte ansöka om dispens från biotopskyddet för sent. Som regel lämpligt efter
samrådet, innan utställning.
2. Beskriv noga de särskilda skäl som finns .
3. Beskriv biotopernas naturvärden.
4. Som regel ställs villkor om kompensationsåtgärder tex i form av flyttning av
biotop eller nyplantering.
5. Beskriva vilka konsekvenser det blir om dispens inte ges
Kulturmiljö
I gestaltningsprinciperna anges bland annat att bebyggelsen ska ha en underordnad roll i förhållande till
landskapets och naturens särskilda karaktärsdrag. Vidare anges att i samband med tillkommande bebyggelse
ska sprängning, utfyllnad med slänter och stödmurar undvikas i största möjliga utsträckning.
Det är viktigt att gestaltningsprinciperna utgör tydliga förutsättningar vid utformningen av detaljplaner av
området och att byggnation på högre höjder inom området är förenliga med vad som anges i
gestaltningsprinciperna. Bortsett från äldre jordbruksbebyggelse präglas hela programområdet av nätta
fritidshus. Att möjliggöra större byggrätter kan innebära volymer som blir mer påtagliga i landskapsbilden.
Särskild aktsamhet (sett till placering, volymer, kulörer och material) kan därför behövas utmed stranden i
väster, i Arödsdalens impedimentmarker samt på höjden vid Bergliden. Länsstyrelsen ser i övrigt det som
positivt att område B i Arödsdalen har valts bort samt att Dalsberg inte ingår som studerat
utbyggnadsalternativ i dagsläget. Sett till programområdets karaktär och förutsättningar vore det önskvärt
med en tydligare redovisning av antalet bostäder/hus som ska möjliggöras i området – gärna med uppgifter
om befintliga och tillkommande. Detta skulle ge en bättre uppfattning om nyexploateringens omfattning.
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Fornlämningar
Planprogramsområdet utgörs i huvudsak av ett bohuslänskt kustnära landskap med låglänta
skogbeklädda bergsområden och mellanliggande odlingsmark. Kustområdet är överlag
fornlämningstätt och representeras av kulturhistoriska lämningar från äldre stenålder till nutid.
Inom planprogramsområdet är huvuddelen av de kända forn- och kulturhistoriska
lämningarna belägna i den sydvästra delen. Dessa utgörs av förhistoriska boplatser i
brynmiljöer och i sänkor mellan berg, gravrösen på låglänta bergshöjder och historiska by-/
gårdstomter i anslutning till åkermark. I norra delen av planprogamsområdet finns ett par
fyndplatser för flinta. Några av fornlämningarna i den södra delen har påträffats på senare år i
samband med arkeologisk utredning inför utbyggnad av VA-ledningsnät. Endast begränsade
delar av planområdet har tidigare omfattats av kulturmiljöanalys och arkeologisk utredning.
På grund av den hittills låga exploateringsgraden i området, de befintliga fornlämningarna
samt på topografiska och geografiska förutsättningar, finns stor risk att påträffa okända
fornlämningar inom planområdet.
Utifrån tillgängligt underlag kan vi inte bedöma planprogrammets förväntade påverkan på
fornlämningsmiljön. Vid programplanering bör befintlig kulturmiljö samt risk för okända
fornlämningar utredas och sammanställas på en översiktlig nivå. I det aktuella
planprogrammet är detta otillräckligt beskrivet, och därför rekommenderar vi att en
övergripande kulturmiljöanalys tas fram. Förväntade konsekvenser för kulturmiljö bör
redovisas och analyseras och de avvägningar mellan kulturmiljö och andra värden som görs
bör motiveras. Hur kommunen avser att förhålla sig till kulturmiljövärden bör tydligare framgå
under riktlinjerna i respektive områdesbeskrivning.
Det är positivt att området Södra Aröd/Kusten inte pekas ut som utbyggnadsområde, med
avseende på de höga kulturhistoriska värden som finns i den norra delen i form av en
förhistorisk gravmiljö med flera monumentala gravrösen.
Under rubriken ”Kulturmiljöhänsyn” på sid 30 i planprogrammet önskar Länsstyrelsen att
kommunen förtydligar vad som avses med ”om det inte bedöms uppenbart onödigt”.
Förslagsvis kan detta ändras till ”om det inte bedöms omotiverat ur ett kulturhistoriskt
perspektiv.
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Dagvatten/Spillvatten/Blöta områden:
Kommunen skriver att ingen dagvattenutredning är gjord för planprogrammets räkning. För
framtida detaljplaneläggning av områden, särskilt där byggrätter planeras tillkomma, krävs
såväl VA- som dagvattenutredning för den specifika planen. Dagvatten inom området
kommer hanteras i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
I den mån det bedöms behövas fördröjs dagvattnet i lämpliga fördröjningsanläggningar
innan anslutning sker till det kommunala systemet.
Länsstyrelsen ser positivt på att de befintliga och tillkommande bostäderna kommer att
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kommer att innebära en minskad
näringsbelastning på vattenförekomsten Hake Fjord.
Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med
bestämmelse på plankartan. Vid planering och utformning av dagvattenhantering inom
området ska hänsyn tas till förekomst av markföroreningar.
Vidare skriver kommunen att identifierade problem inkluderar bland annat att många av de
naturliga huvudvattenstråken passerar över tomtmark, att det finns delområden av instängd
karaktär, att avvattningen av dammarna och hur dessa regleras inte är fastställt, och att
befintliga ledningar/kulverteringar inte är fackmannamässigt utförda.
Eftersom det inom planområdet finns ett antal småvatten som har potential för att hysa
grod- och kräldjur så är det viktigt att kommunen i tidigt skede utarbetar
dagvattenfördröjningar som inte innebär påverkan på befintliga dammar. Även vid
nyanläggning av fördröjningsdammar ska dessa utformas så att det finns möjlighet att stänga
av flöde vis misstanke om utsläpp eller höga halter av sediment i dagvattnet. Oljeavskiljare
ska vara obligatoriskt för samtliga bostads och verksamhetsfastigheter.
Med anledning av ovan upplyser Länsstyrelsen att åtgärder som exempelvis byggnation
under markyta kan innebära bortledning av grundvatten som i sin tur är en vattenverksamhet
som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena.
I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med
Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna
bedömning. Åtgärder och konsekvenser kopplat till ev. bortledning av grundvatten bör
förtydligas i ett senare skede.
Båtplatser
Kommunen skriver att ytterligare båtplatser för boende i området kommer endast att tillåtas
om miljökonsekvensbeskrivning i samband med detaljplan visar att båtplatser kan anläggas
utan negativ påverkan på grundbottnarna.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att de senaste åren har släppts flertalet rapporter som
belyser de negativa effekterna på ekosystemen av fortsatt och ökande exploatering längs
Sveriges kuster. Bland annat rapporten ”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i
Sverige” (Havsmiljöinstitutet, 2018) som visar på ett stort antal internationella och nationella
åtaganden för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön. En översiktlig
redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets
förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från
miljösynpunkt.
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För arbeten i vatten gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken
(MB). Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.
För vissa vattenverksamheter kan det räcka med en anmälan om vattenverksamhet
(11:9a§ MB) till Länsstyrelsen. Omfattningen av verksamheten avgör om det krävs ett
tillstånd eller om det räcker med en anmälan om vattenverksamhet.
Markavvattning och invallning
Kommunen skriver att vägen vid Aröds badplats har dålig stabilitet och att
klimatanpassade skyddsåtgärder för stigande vatten krävs längs med befintlig väg. Vidare
skriver kommunen om områdena Korpedalsvägen, Björkliden och Dalsberg vilka
samtliga anges som fuktiga/blöta områden.
Länsstyrelsen informerar med anledning av ovan om följande:
Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten, ex. invallning eller bortledande av vatten,
utgör markavvattning enligt 11 kap miljöbalken, om syftet med åtgärden är att varaktigt
öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.
I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så avses utföras krävs
dispens och tillstånd till markavvattning. Om dispens inte erhålls kan tillstånd inte
medges till markavvattning. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp
för utarmningen av våtmarker. För att erhålla dispens för markavvattning måste sökande
ange särskilda skäl, bedömningen av vad som är särskilda skäl måste ske främst mot
bakgrund av intresset från naturvårdssynpunkt att bevara de återstående våtmarkerna
inom området, samt att det berörda området i princip saknar betydelse från
naturskyddssynpunkt.
Förbudets syfte, att kraftigt begränsa eller sätta stopp för utarmningen av våtmarker, ska i
varje dispensprövning vägas mot de särskilda skälen. Syftet med
markavvattningsförbudet är centralt vid bedömningen av vad som är särskilda skäl. Det
är våtmarksbiotoper, oavsett hur låga eller höga naturvärden de har, som ska skyddas
genom förbudet. Att det är låga naturvärden i en våtmark är inget särskilt skäl för att ge
dispens. Men bedömningen av vad som är särskilda skäl kan påverkas av vilka
naturvärden som finns i våtmarken.
Trafik
Länsstyrelsen tillsammans med Trafikverket vill poängtera vikten av en övergripande
trafikutredning som innefattar hela planprogrammets område. En sådan trafikutredning
skulle ge en samlad bild av planprogrammets effekter på trafiksystemet och kan även
fungera som ett bra underlag inför kommande detaljplanering. Trafikverket
rekommenderar därför att Kungälvs kommun kompletterar planprogrammet med en
trafikutredning som beskriver dagens situation, där PM trafik är ett bra underlag, samt
tänkbara åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 624 för alla
transportslag inklusive korsningen med väg 616. Trafikutredningen bör även innehålla
beräkningar av belastningsgraderna i korsningarna (daterat 2021-03-19).
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §.
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid
tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna
åtgärder från miljösynpunkt.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arkeologi

Om inget fördjupande kunskapsunderlag tas fram inom ramen för planprogrammet, får länsstyrelsen ta
ställning till detta i senare planeringsskeden. Faktisk förekomst av okända fornlämningar bör utredas och
fastställas i tidigt skede i samband med detaljplanering, så att anpassningar till kulturmiljön möjliggörs.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från
Länsstyrelsen.
Avlopp
Länsstyrelsen behandlar just nu ärenden om att ansluta både Kode reningsverk och Marstrands reningsverk till
Ryaverket i Göteborg. Dessutom har Länsstyrelsen diskussioner med kommunen om de problem som finns
gällande avlopp i området med utgångspunkt från Lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen har ett
vitesförläggande på kommunen att lösa avloppshanteringen i området. Även dricksvatten har kapacitetsbrist.
VA i området är komplicerad och behöver utredas ytterligare. Länsstyrelsen anser därför att det i
planhandlingen behöver en tydligare beskrivning över hur vatten- och avloppsfrågan kan lösas innan vi kan se
positivt på ytterligare byggnationer i området
Jordbruksmark
I programmet framgår att det kan bli aktuellt att bygga på cirka två hektar jordbruksmark i Arödsdalen – norra
delen. Det är i överensstämmelse med översiktsplanen. Samtidigt kommer de inte att bygga på ett annat
område med jordbruksmark som är utpekat i översiktsplanen. Det finns ett resonemang om vilka avvägningar
de gjort för att använda jordbruksmarken för till bostäder. Resonemanget om jordbruksmarken är
brukningsvärd eller inte kan bli tydligare. Är det en brukningsvärd jordbruksmark bör även
alternativutredningen förtydligas.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Beaktas. Texten är justerad till Länsstyrelsens förslag.
I samband med framtagande av detaljplaner kommer kommunen ta fram geotekniska utredningar för
att kartlägga eventuella risker för skred, ras eller erosion inom detaljplaneområdet. Utredningarna
kommer även översiktligt se till grundläggnings- och miljötekniska frågor. Utifrån vad som
framkommit i den Geotekniska utredningen gjort i södra Aröd har Södra Arödsområdet/Kusten nu
fråntagits ifrån Planprogrammet. Förslaget är att inte detaljplanlägga den delen pga. skredrisk.
Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att uppdateras med en Geoteknisk utredning.
Resonemanget om jordbruksmarken är har förtydligats avseende motivering och utredning om
jordbruksmarkens brukningsvärde är utförd samt beskriven i rev. planprogram. Förslaget i reviderat
planprogram är att områdesbestämmelsen upphävs och att ingen detaljplan upprättas för Norra
Aröd Alelyckans aktiva jordbruksskifte som Länsstyrelsen påpekar.
Länsstyrelsen önskar förtydligande av påverkan på landskapsbilden. Att redovisa fotomontage i
programhandlingen är ett alltför tidigt skede. Innan detaljplaneringen är det mycket osäkert var
byggande kan komma att ske. När det gäller landskapsbilden sett från fjorden kommer den sannolikt
inte att påverkas då detaljplanering av Södra Aröd/Kusten stryks ur planprogrammet. Arkeologiska
utredningar kommer att utföras för respektive detaljplan. Även övriga former av kulturmiljövärden
kommer att beaktas i samband med detaljplaneringen.

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Programrapport Planprogram Aröd

YTTRANDE

Statens Geotekniska Institut (SGI)
2021-03-23
För det aktuella planprogramsområdet presenteras översiktliga kartor avseende riksintressen och strandskydd,
naturvärdesinventering, höga vattenstånd och skyfall, kulturmiljö etc. SGI rekommenderar att planprogrammet
kompletteras med en karta som redovisar risker för ras och skred inom planområdet. Planprogrammets syfte anges
vara att ge ställningstaganden inför fortsatt utveckling av Aröd och framtida detaljplanering. Enligt plan- och
bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor
avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i detaljplaneskedet SGI anser att det är lämpligt att lyfta ras- och
skredfrågor redan i planprogramsskedet för att möjliggöra effektivare hantering av frågorna i kommande
detaljplanering. Dessa säkerhetsfrågor avser: ras och skred i jord, blockutfall och bergras, erosion i vattendrag och vid
kusten.
För att det geotekniska underlaget skall bli relevant för planprogrammet rekommenderas att de aktuella delområdena
bedöms ur geoteknisk synvinkel och att den kunskap som kommunen innehar och som erhållits genom geotekniska
utredningar inarbetas i underlaget. För att identifiera riskområden, även där geotekniska utredningar ej har utförts, kan
grova värderingar göras utifrån bl. a. geologiska (SGU) och topografiska (Lantmäteriet) kartor. SGI har i ett
regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion
tillsammans med bl a MSB och SGU tagit fram en Vägledning ras, skred och erosion
(http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vi.pdf). Underlagen finns åskådliggjorda i en
kartisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid
strategiska val av lämplig markanvändning och vid utpekande av nya utbyggnadsområden. Då det finns områden med
förutsättningar för skred, s.k. aktsamhetsområden, inom planprogrammet rekommenderar SGI att kommunen arbetar
vidare med frågan inom ramen för planprogrammet. God kännedom om geotekniska förutsättningar och geotekniska
riskområden ger bättre förutsättningar att kunna styra markanvändningen mot mer hållbara och säkra lösningar. Meå
mer detaljerat geotekniskt underlag som grund finns förutsättningar att redan i tidiga skeden förstå om de geotekniska
säkerhetsfrågorna är möjliga att omhänderta inom ramen för enskilda detaljplaner eller om det är en fördel att arbeta
vidare med frågorna innan detaljplanearbetet startar. Detta ger bättre förutsättningar för att inte de geotekniska
säkerhetsfrågorna ska bli ett hinder i efterföljande detaljplanering. Detta kan gälla frågor som instabila jord- och
bergslänter strax utanför ett detaljplanområde som i händelse av ras eller skred kan innebära risk för människors hälsa
och säkerhet inom planområdet, t.ex genom utfallande block eller utströmmande jordmassor.
Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning av geotelaiiker David Rudebeck
samt med synpunkter från berggrundsgeolog Johan Berglund.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Beaktas.
I samband med framtagande av detaljplaner kommer kommunen ta fram geotekniska utredningar för att kartlägga
eventuella risker för skred, ras eller erosion inom detaljplaneområdet. Utredningarna kommer även översiktligt se till
grundläggnings- och miljötekniska frågor. Utifrån vad som framkommit i den Geotekniska utredningen gjort i södra
Aröd har Södra Arödsområdet/Kusten nu fråntagits ifrån Planprogrammet. Förslaget är att inte detaljplanelägga den
delen pga. skredrisk. Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att uppdateras med en Geoteknisk utredning.
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YTTRANDE
Trafikverket

2021-03-19

Trafikverket har svårt att bedöma lämpligheten av den tillkommande bebyggelse som planprogrammet
föreslår utifrån remitterat underlag. I planprogrammet framgår att Kungälvs kommun avser att utreda
effekter av ökad trafik i varje kommande detaljplan. Trafikverket vill dock poängtera vikten av en
övergripande trafikutredning som innefattar hela planprogrammets område. En sådan trafikutredning skulle
ge en samlad bild av planprogrammets effekter på trafiksystemet och kan även fungera som ett bra
underlag inför kommande detaljplanering.
Trafikverket rekommenderar därför att Kungälvs kommun kompletterar planprogrammet med en
trafikutredning som beskriver dagens situation, där PM trafik är ett bra underlag, samt tänkbara åtgärder
för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 624 för alla transportslag inklusive korsningen
med väg 616. Trafikutredningen bör även innehålla beräkningar av belastningsgraderna i korsningarna.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Trafiksituationen inom Aröd kommer att utredas parallellt det fortsatta planarbetet i respektive detaljplan.
Utgångspunkt kan tas i PM-Trafik som är en översiktlig trafikutredning gjord för Planprogramsområdet.
Trafiksituationen är densamma som när PM-Trafik är framtagen. I detta beskrivs tydligt förslag på åtgärder.
Vidare dialog med Trafikverket kommer att tas framåt. Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att utföra
övergripande trafikutredningar, utan hänvisar till utredningen som är gjord för hela området.

YTTRANDE

Polismyndigheten Lokalpolisområde Kungälv/Ale
2021-02-25

Lokalpolisområde Kungälv/Ale har inga synpunkter rörande aktuellt planprogram för Aröd.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Noteras.

YTTRANDE
Post Nord
2021-03-16

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen
standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till
området.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande
av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkända leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Solna, 2021-03-16
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Behandlas i detaljplaneskedet.
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YTTRANDE

Svenska UMTS-Nät AB
2021-03-24
Svenska UMTS - Nät AB har på fastigheten Aröd 2:226 nyttjanderätt för anläggning av mobilbasstation. Det är av
största vikt för samhället och dess infrastruktur att UMTS kan bibehålla aktuell mobilbasstation och att
mobilbasstationen inte berörs av aktuellt planprogram. UMTS ska även framöver kunna bibehålla och aktivt använda
sig av det avtalade området, samt tillfartsväg utan hinder. För Svenska UMTS - Nät AB 2021 - 03 - 24 Malin
Johansson

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Behandlas i kommande detaljplaner.
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REGIONALA ORGAN
YTTRANDE
Bohuslänsmuseum
2021-03-28
När det gäller bebyggelseperspektivet har Bohuslänsmuseum inget att invända mot förslaget men om
de arkeologiska frågorna bör fortsatt samråd ske med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
YTTRANDE

Miljö och Byggnadsnämnden
2021-04-15
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande planprogram för Aröd och
lämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande. Nämnden anser planprogrammet behöver utveckla följande för
att utgöra en god grund för kommande framtagande av detaljplaner:
•
•
•

Fastställande av att kommande detaljplaner ej kopplas till Kode avloppsreningsverk.
Dagvattenhanteringen, där lämpliga områden för flödesvägar, översvämningsytor etc reserveras.
Frågan om vägarnas standard och framkomlighet vid höga vattenstånd.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Syftet med Planprogrammet är att ansluta till kommunalt VA.
Dagvatten: Vilken hänsyn som behöver tas kommer bedömas i respektive detaljplan.

Dagvattenhantering och fastställande av översvämningsytor fastställs i detaljplaneskedet. Vägarnas
standard undersöks mer i detalj i varje detaljplan. Vad gäller Södra Aröd/Kustens så är föreslagna
detaljplaner borttagna (se geotekniska förutsättningar). Förslaget är att avrinningsområden måste säkras i
respektive detaljplan. Syftet med Planprogrammet är hur Aröds karaktär bevaras och att i samband med
VA:s utbyggnad i området möjliggöra för fler permanentboende. Dagvatten och vägfrågan går att lösa i
detaljplanedelarna, vid detaljplaneläggningen kan gemensamma större utredningar utföras
(som innefattar flera detaljplaner). Bedömningen är att en övergripande dagvattenhantering inte
kommer att utföras i Planprogrammet. Detsamma gäller för en övergripande trafikutredning. Där
hänvisas till PM-trafik som utrett övergripande trafikfrågor i planprogrammet.
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YTTRANDE
Naturskyddsföreningen
2021-02-26

Övergripande synpunkter på Planprogrammet:
"Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt ange ställningstaganden inför
fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida
bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens
karaktär och omvandla områdesplaner till detaljplaner. /.../ I enlighet med gällande översiktsplanen
(ÖP2010) och kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode"(s 5). I planprogrammet framhålls
att Aröds karaktär som landsbygdsområde ska bibehållas med tillgång till rekreation och natur för boende
och besökare samt att Aröd är en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, både lokalt och för hela
kommunen. Vi instämmer i detta men tillägger att många besökare som uppskattar Aröd även kommer från
omkringliggande kommuner. I planprogrammet nämns betydelsen av att värna riksintressen och förstärka
naturvärden samt tillgängliggöra dessa för allmänheten. Det handlar om bad, strandområden, utsiktsplatser
men också den kvalitet som finns i Aröd med tysta områden. Landskapbilden med kust,
jordbrukslandskapet och skogen beskrivs på ett omfattande sätt där det nämns viktiga faktorer som bidrar
till det stora värdet i halvön. Bondgårdar och öppen odlingsmark nämns särskilt.
Kustområdet utgör riksintresse för naturvården. I den Naturvärdesinventering som genomfördes 2019 (2–4
juli, 10 september) har naturvärden, naturvårdsarter och värdeelement identifierats och beskrivs i kartor,
text och bild. Detta material har stor betydelse för kommande detaljplanearbete men behöver kompletteras
med inventeringar andra perioder under året för att täcka in ytterligare naturvärden. Strandskyddat område
har inte inventerats. Strandängar är mycket rika biotoper. Detta behöver beaktas om någon form av
ingrepp planeras i strandområdet, till exempel på Vadholmen.
Sammantaget anser vi att beskrivningen av planområdet tillsammans med Naturvärdesinventeringen ger en
bra bild av Aröd och områdets värde för de som bor i området och för besökare. Det värde som området
bidrar med består av naturmark, kulturmark, hav och vattenområden. Det finns berg, dalgångar, stränder,
betesmarker, våtmarker och skogar av olika karaktär. Det finns fåglar, djur, insekter, växter och träd som
alla har etablerat sig på en viss plats där de kan överleva. Det handlar om den biologiska mångfalden och de
nödvändiga ekosystemstjänsterna.
Vem värnar dem som har sin boplats i naturen? För vem finns naturen? Har naturen själv några
"rättigheter"? Det är viktiga frågor att ställa sig innan ett område exploateras och ger ökad befolkning, mer
trafik, buller, ökad belysning och andra konsekvenser.
I planprogrammet föreslås en prövning av 100–150 nya bostäder, kanske också avstyckningar på befintliga
fastigheter (s 28). Målsättningen är att dessutom skapa förutsättningar för helårsboende genom utökade
byggrätter.
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Det känns angeläget att Aröd även i framtiden kommer att vara ett landsbygdsområde med en blandad
bebyggelse med fritidshus, permanentboende och gårdar. Det är mycket värdefullt med kulturmiljön,
åkermarkerna, betesmarkerna och djurhållningen, den mångfasetterade naturmiljön som ger boende och
besökare tillfälle till olika upplevelser, tystnaden och områden utan ljusföroreningar.
1. Vårt ställningstagande
a) Vi ser positivt på följande:
att Aröd kommer att utgöra ett sammanhållet planområde med detaljplaner som reglerar var det finns
möjlighet att bygga, hur omvandling från fritidshus till helårsboende skall genomföras och hur bebyggelsen
skall gestaltas med hänsyn till kulturmiljö och landskapsbild
att det centrala landskapsrummet med jordbruksmarken i "Arödsdalen" skall bevaras. Det är bra och särskilt
positivt att område B i figur 16, s 40 nu ingår i jordbruksmarken som ej ska bebyggas
att planprogrammet lyfter fram områdets karaktär och att den skall bibehållas att det påpekas vikten av att
undvika att Aröd får karaktär av stadsnära villaområde
att Aröd ska bevaras och utvecklas för det rörliga friluftslivet, på så sätt kommer Aröd att vara en stor
tillgång för såväl boende kommunen som besökare från annat håll
att inga nya bostäder kan tillkomma längs kusten b) Vi anser:att när Kungälv bebyggs skall det ske "inifrån
och ut", nära kollektivtrafik till exempel i närheten av Kode där det finns såväl tåg som buss med täta turer
(jmfr ÖP2010 Strukturbild s 11) att planprogrammets förslag med 100-150 nya bostäder ger negativ
påverkan på miljön ur alla aspekter. I Aröd finns idag 250 hus, förslaget innebär en ökning med 50 % vilket
står i stark kontrast till planprogrammets uttalande om "en försiktig komplettering".
att en omvandling från fritidshus till året-runthus ger en tillräckligt stor ökning av boende. Hälften av husen,
ca 125, är fritidshus. Om dessa omvandlas till helårsboende kan antalet invånare på sikt mer än fördubblas
från dagens 360 (jmfr ÖP2010, underlagsrapport Bostäder och verksamheter s 16). Detta är en tillräckligt
stor ökning med tanke på områdets karaktär, smala vägar, brist på kollektivtrafik och därmed i det närmaste
totalt bilberoende.
att området som kallas "Dalsberg" (s 31) skall strykas helt som tänkbart för bebyggelse. Det ligger i ett
mycket uppskattat område, det enda större sammanhängande skogsområdet, och genomkorsas av stigar från
olika delar av Aröd. Det utgör ett nav i området. En bebyggelse skulle totalt slå sönder upplevelsen för dem
som använder området för rekreation. Att bygga inne i skogen är helt fel. Vägar måste dras in i området, hus
och boende genererar ljus och ljud. Ett bostadsområde här skulle förstöra och störa ekosystemen som har
diffusa gränser där habitatsstörningar kan få långtgående konsekvenser. Nämnas kan att den 4 mars
meddelade EU-domstolen dom i mål om förhandsavgörande angående hur förbuden i fågel- och
livsmiljödirektiven ska tolkas. I Sverige har förbuden genomförts i artskyddsförordningen som nu är under
utredning (Dir. 2020:58, betänkande överlämnas 14 maj 2021). Eftersom det rör sig om de EU-regler som
ligger till grund för artskyddsförordningen kan avgörandet få stor betydelse.
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Rättsfallet i Sverige rör skogsbruk men EU-domstolen uttalar sig generellt om artskyddet. Mark- och
miljööverdomstolen har redan ändrat sin praxis, vilket skedde i ett mål om kalkbrytning på Gotland. Utöver
kalktäkter kommer andra markintensiva verksamheter att påverkas såsom exploatering för bebyggelse och
infrastruktur, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. (Källa
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-dom-skarper-skyddet-av-arter)
2. Några kommentarer:
a) Ljusföroreningar
Förlusten av mörker är ett växande problem. När allt större områden i ett landskap har belysning en större
del av dygnet påverkas arter och ekologiska processer. Ljusförororeningar har negativa eller oönskade
effekter på djur och växter och även för människor. Det är sedan tidigare känt att fladdermöss som behöver
mörkret för att hålla sig undan rovfåglar mist sin trygghet när kyrkorna, deras bostäder, är upplysta. Nyare
rön visar att ljusföroreningar är negativa även för insekter, fåglar och växter. Detta behöver beaktas i
gestaltningsarbetet i planprogrammet. Källa: Biodiverse nr 3 2020, SLU, Centrum för biologisk mångfald).
b) Förtätning
Fler boende och större byggyta på befintliga tomter utgör i sig en förtätning. Denna förtätning/ökning anser
vi är tillräckligt omfattande.
c) Biltrafik och avstånd från Aröd till Kode
I Planprogrammet för Aröd föreslås en ökning av antalet bostäder med 100-150. I dag finns det 250 hus
varav hälften är fritidshus . Om fritidshusen omvandlas till permanenthus kan sammanlagda antalet hus
uppgå till 350-400. Det kommer att innebära en mycket kraftig ökning av biltrafiken i Aröd; på Arödsvägen,
Södra Arödsvägen, Norra Arödsvägen, Nedre Rådalsvägen samt vägar som anknyter till dessa. Antal körda
km kommer att öka när nya bostäder tillkommer samt när fritidshus omvandlas till åretruntboende.
Den sammanlagda km-sträckan ökar förstås med den sträcka varje bil kör och därför är det missvisande att
det står i planprogrammet att Aröd ligger ca 5 km från Kode i när det för en ganska stor andel boende rör
sig om en sträcka på 10 km. Miljöbelastning i form av utsläpp ökar i relation till antal körda km.
d) Kollektivtrafik
Vi anser att det inte är möjligt att bygga i Aröd utan tillgång till fungerande kollektivtrafik.
Förslaget att pröva 100-150 nya bostäder utöver omvandling av fritidshus måste sättas i relation till ökade
transporter till sådant som hör ihop med vardagen; arbete, samhällsservice, handel, fritidssysselsättning mm.
Naturvårdsverket (PM 20180131) framhåller betydelsen av Transportsnål bebyggelse - människors val att
resa med kollektivtrafiken liksom gång- och cykeltrafiken gynnas av en förtätad sammanhållen
bebyggelsestruktur med hög befolkningstäthet, funktionsblandning och närhet till service och arbetsplatser.
Utglesning av bebyggelse och verksamheter bidrar däremot till ökat biltrafikarbete och minskad
konkurrenskraft för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik (Källa: Naturvårdsverket PM 20180131).
En kraftig ökning av boende i Aröd kommer inte att bidra till måluppfyllelse när det gäller Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen. Ökad biltrafik står i motsats till "Agenda 2030 och Kungälvs kommun Bilaga till
Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2023 " där man frågar sig: Hur kan Kungälvs kommun omsätta de
globala, nationella och regionala ambitionerna till konkret handling och förändring i verksamheten? I Mål 9,
11 och 13 nämns utsläpp och klimatfrågan i förhållande till biltrafik och kollektivtrafik. (Källa:
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/arsredovisning/ks2020-1019-1agenda-2030-och-kungalv-bilaga-till-forvaltningens-verksamhetsplan-2021-2022-20-931432_1_1.pdf)
För att det ska vara möjligt att välja kollektivtrafik i Aröd behövs många turer på lämpliga dagar och med
direkt koppling till Kode. Nuvarande linjebuss har inga direkta turer till Kode som är serviceorten. Linje 309
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utgår från Kungälv och går via Kareby, några få turer per dag, ännu färre på sommaren och inga turer på
helger. Om det ska vara möjligt att "ändra beteende" måste det finnas realistiska valmöjligheter.
e) Järnvägsövergången
Vi anser att innan det är möjligt att bygga i Aröd måste järnvägsövergången i Kode vara planfri eller på
annat sätt åtgärdad. Med de förslag som finns i planprogrammet kommer trafiken att öka och ytterligare
belasta järnvägsövergången. Det är helt oacceptabelt ur bland annat trafiksäkerhetssynpunkt.
Hur kan Aröd utvecklas?
Enligt planprogrammet är utveckling kopplad till fler boende genom ökad bebyggelse i Aröd. Denna
utveckling står i kontrast till flera av utvecklingsmålen så som de uttrycks i kommunens dokument om
Agenda 2030
(Källa https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/arsredovisning/ks2020-1019-1agenda-2030-och-kungalv-bilaga-till-forvaltningens-verksamhetsplan-2021-2022-20-931432_1_1.pdf)
Det finns andra möjligheter till utveckling som gynnar måluppfyllelse
a) Restaurera betesmarker och våtmarker
Under slutet av 2021 förväntas EU-kommissionen presentera rättsligt bindande mål om återställande av
natur. Kommissionen har inlett detta arbete med att inbjuda människor att fram till 2021-04-05 ge sin syn på
innebörden av restaurering av natur (för information: restore.nature.eu
I Sverige intensifieras arbetet med Grön infrastruktur. Miljömålsrådets årsrapport som presenterades 1 mars
innehåller bland annat förslag till regeringen för perioden 2021. Rådets förslag är framåtriktat. Det finns,
menar vi, all anledning att redan på ett tidigt stadium i planprocessen hantera grön infrastruktur.
Att utveckla den gröna infrastrukturen i Aröd är ett av stegen för att uppnå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. I Naturvärdesinventeringen anges olika naturvärdesobjekt; nio småvatten samt
områden med betesmark och biotopskydd. Det finns flera objekt som är lämpliga att restaurera.
Miljömålsrådet arbetar i sju programområden varav ett är Insatser för grön infrastruktur. En av de viktigaste
förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna producera ekosystemtjänster är att det finns
en funktionell grön infrastruktur. Rådets förslag till regeringen 2021 innefattar 4 etappmål om grön
infrastruktur: 1) hyggesfritt skogsbruk, 2) ekologisk funktionalitet i slättbygd 3) restaurerad eller återskapad
grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter 4) hur grön
infrastruktur ska beaktas i beslut och planer, (planprogram nämns särskilt) som rör mark- och
vattenanvändning. I etappmålen betonas betydelsen av att betesmarker, våtmarker och småbiotoper bevaras
och sköts så att de bidrar till att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur och dessutom att de
restaureras, återskapas och nyanläggs. Stärkt ekologisk funktionalitet genom fler och bättre skötta
betesmarker, våtmarker och småbiotoper ökar också ekosystemens resiliens/motståndskraft i ett förändrat
klimat. " I enskilda beslut och planer om mark- och vattenanvändning tas i dagsläget sällan eller aldrig
hänsyn till hur olika åtgärder påverkar biologisk mångfald och eko-systemtjänster i ett landskapsperspektiv.
Bristen på helhetsperspektiv och bedömningen hur det tillsynes lilla beslutet eller planen påverkar de stora
sammanhangen är en viktig del till varför vi idag inte uppnår många av de landskapsanknutna miljömålen.
(Källa: Miljömålsrådets årsrapport 2021 (pdf 1,4 MB)
Betesmarker
Det finns goda förutsättningar för naturbete i Kungälv. Som information kan nämnas det nystartade
Naturbetesprojektet i Myggstaviken vid Sjöhåla. I Aröd finns områden som är väl lämpade för naturbete.
Ett exempel är den norra delen av Arödsdalen där det i planprogrammet föreslås nybyggnation. Ett annat
sätt att använda den tidigare betesmarken är att restaurera och återskapa den. Marken är också mycket
användbar för så kallad "Tillsammansodling". Sådana projekt finns i Kungälv och andra delar av landet och
är mycket uppskattade då de bidrar till såväl social samvaro som lokal livsmedelsproduktion.
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Våtmarker
I Aröd finns många myrar, små dammar och mindre sjöar. Några av dessa noteras i
Naturvärdesinventeringen: Ncab-2016-3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 samt 21. Ytterligare våtmarker finns,
bland annat på bergshöjden i anslutning till Ncab-2016-5, väster om Arendalsvägen samt söder om den så
kallade allén i en sänka på andra sidan stengärdsgården.
Det finns flera av dessa objekt som kan bli föremål för restaurering.
Följande miljömål berörs av våtmarkernas status:
– Myllrande våtmarker
– Levande skogar
– Levande sjöar och vattendrag
– Ett rikt växt- och djurliv.
– Begränsad klimatpåverkan
(Källa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/)
"Våtmarker ger oss många viktiga ekosystemtjänster, som klimattjänster, vattenrenande och
vattenhushållande funktioner – tjänster som vi går miste om när våtmarkerna är utdikade eller påverkade på
annat sätt. Många växter och djur är också beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.
Våtmarker är en av de artrikaste biotoperna vi har, med en stor mångfald av insekter, kärlväxter, mossor,
groddjur och fåglar. Förlust av lämpliga våtmarkshabitat är ett av de största hoten för cirka 800 rödlistade
arter".
(Källa: Våtmarker i Risveden Rapport från en inventering av våtmarkerna skogsområdet Risveden med
avseende på utgrävningar, dikningar och andra ingrepp. Januari 2021. s 6)
Kommunen har en nyckelroll för att synliggöra och ta fram strategier för hur ekosystemtjänster ska bevaras
och utvecklas. Detta kan med fördel synliggöras i planarbetet. (https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/).
5. Förbättringar för friluftsliv, rekreation och människors hälsa.
a) Varför kommer människor till Aröd?
Aröd är ett område som människor har glädje av att besöka alla årstider. Aröd är lantligt, tyst och ostört, har
sammanhängande naturområden, höjder med vid utsikt över hav och land, härliga bad, lättillgängliga
promenadvägar, ett nätverk av stigar i varierad natur som ger människor många olika naturupplevelser. De
kunde valt Marstrand eller annat ställe men många väljer Aröds strand som ligger avskilt från bebyggelse
och trafik och "ute på landet".
Vid en exploatering med ökad bebyggelse förändras den unika karaktären i Aröd oåterkalleligt. Därför anser
vi att planarbetet skall inriktas på omvandling när det gäller bebyggelse.
Att utveckla Aröd när det gäller friluftsliv ligger helt i linje med Naturvårdsverkets satsning Friluftslivets år
2021 som har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.
Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa
upp alla de värden som friluftslivet har. (Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/
Naturens betydelse för folkhälsan är oomtvistad. Samtidigt är det väsentligt att människor förstår värdet av
naturen och värnar den. Information om naturupplevelser och olika aktiviteter kopplade till hållbarhetsmål
kan ge besökare fina upplevelser och ökad förståelse för ekologiska sammanhang.
Det uttrycks så här i den nyutgivna skriften om våtmarker i Risveden:
”För att förstå behöver vi platser som vi kan besöka och uppleva med våra egna sinnen. Vi behöver få
närkontakt med riktig natur för att kunna rusta oss med inspiration och med genomskådande blick.” (Källa:
Våtmarker i Risveden Rapport från en inventering av våtmarkerna skogsområdet Risveden med avseende på
utgrävningar, dikningar och andra ingrepp. Januari 2021.)
b) Badplatserna
Gör det lite trevligare på Vadholmen och södra Aröds strand!
Vadholmen:
Vadholmen är en ö med landförbindelse. Den användes som betesmark fram till 1950-talet vilket bidragit till
en omväxlande flora. Ön är kuperad med berg i dagen, små dalgångar med bland annat aplar, rönn, sälg,
björnbär. Det finns härliga klippor, badstegar, en liten strand, en brygga samt en tillgänglighetsanpassad
ramp. Några bänkar finns placerade i närheten av bryggan. Utrustningen behöver ses över och förbättras.
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Den nuvarande byggnaden behöver rustas upp för att tillgodose besökares behov av och tillgång till toaletter
med bättre hygienisk standard.
Att beakta
Vadholmen har en mycket fin flora. Vid ingrepp som påverkar naturen behövs en inventering. Nämnas kan
Granspira Pedicularis sylvatica som är en rödlistad art och Jungfrulin, Polygala Vulgaris som har två
rödlistade arter inom släktet.
Södra Aröds strand:
I dagsläget finns två hyrtoaletter så kallade Bajamajor. Det behövs toalettmöjligheter med bättre hygienisk
standard. Ytterligare sittplatser och fler avfallskärl är önskvärt.
P-platser Arendalsvägen.
I planprogrammet står det att parkeringen behöver utökas. Badplatsen är som mest välbesökt under två-tre
veckor på sommaren när det är riktigt solig och varmt. Det händer vid enstaka tillfällen att tre-fyra bilar
parkerar på Arendalsvägen. Övrig tid på sommaren och andra årstider finns det plats på parkeringen.
Avslutningsvis:
Att besöka naturen i Aröd ger många upplevelser. Att stå stilla i den tysta skogen och se en räv vandra förbi,
se och höra kungsfåglarna som rör sig som fjun i granarna under ständigt födosök, att smyga i mörkret och
lyssna på ugglornas läte i vårnatten, att känna vinden vid havet och höra vågorna som frasar in mot stranden,
att stå vid Valborgs rös och andas in den friska luften och se ut över Hakfjorden eller njuta av viddkänslan
uppifrån Bergliden. Att veta något om närområdet, dess historia och natur, veta var det finns
vattensalamander, blåsippa, guldlockmossa kan ge upplevelserna en särskild dimension men även utan
denna kunskap är vistelsen i naturen en stark upplevelse i sig.
För Naturskyddsföreningen i Kungälv

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kode har påbörjats, där utreds järnvägsövergången i Kode.
Vad det gäller förlusten av mörker, kommer mer detaljerade naturvärdesinventeringar att i detaljplaneskedet att
utreda påverkan på naturen där behov finns. Enligt översiktsplanen för Kungälvs Kommun 2010 pekas Flögen/
Dahlsberg ut som omvandlings- eller förtätningsområdet för bostäder. I detta Planprogram har värdet av den
närrekreation som området ger framkommit genom flera yttranden. Planprogrammet föreslår därför att Dalsberg
tas bort som föreslagen detaljplan. Förtätning kan istället ske i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga
strukturer. Antalet bostäder har justerat nedåt något.
Många av invånarna i Aröd kommer att behöva vara bilberoende, Kungälvs kommun tar dock kontinuerlig dialog med
Västtrafik.
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KOMMUNALA BOLAG
YTTRANDE
BOKAB
2021-03-31
Bokab köpte fastigheten Flögen 1:9 av kommunen redan 2017 i syfte att planera den för bostäder när kommunalt vatten
och avlopp var på gång att byggas fram till Aröd. Fastigheten berörs bara delvis av planprogrammet inom etapp 5 och vi
vill att hela fastigheten införlivas i planprogrammet och prövas för framtida bostadsbyggnation främst i form av
friliggande villabebyggelse om 1–2 våningar. En del av den privatägda fastigheten Flögen 1:17 ingår även den i ÖP 2010
som bostäder. Bokab anser även att del av Flögen 1:17 både inom och utom ÖP 2010 samt del av Flögen 1:2 kan ingå för
prövning av bostadsbyggnation i planprogrammet då Bokab har fört diskussioner om köp av mark med markägarna.
Området kan anslutas till befintliga vägar öster eller norr från området eller till båda vägarna om det anses lämpligare. I
vilket fall kan man på detta vis undvika ytterligare trafikökning i de befintliga bostadsområdena i norra Aröd.
Detta innebär en utökning av området benämnt Dalsberg och det ska definitivt inte strykas från planprogrammet
som sägs under figur 14 sidan 31 i planprogrammet. En nybyggnation i området kommer att bidra genom att vara
med och bära kostnaderna för den pågående utbyggnaden av vatten och avlopp i Aröd.
Bokab har redan tidigare blivit kontaktad av kommunen angående utbyggnaden av vatten och avlopp i Aröd. Bokab har
då påvisat att kommunen ska ta höjd för framtida bostadsbyggnation i området så det ska finnas med i beräkningarna för
vatten och avloppsutbyggnaden.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Dalsberg föreslås i det reviderade planprogrammet inte tas med då värdet/behovet av närrekreation, natur och
friluftsliv har framkommit i samrådet och förtätning sker mer i samband med befintlig bebyggelse och befintliga
strukturer än vad översiktsplanen anger. Syftet med Planprogrammet är en försiktig förtätning.
I naturvärdesinventeringen för området framkom värden i området och enl ÖP ligger Dalsberg som rekreation
Bedömningen är därför att Dalasberg stryks. Platsen kräver större infrastruktur satsningar. Därav föreslog
samrådsförslaget eventuell förtätning, men att området kan komma att strykas helt vilket samrådet nu visar.
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BOENDE, ARRENDATORER
YTTRANDE
Invånare 1
2021-03-17

Hej! Vill komplettera mitt mejl med synpunkter på planprogram Aröd som rör Bergliden. Jag bifogar
föregående mejl i slutet av detta mejl. Nya synpunkter
1. Det är väldigt svår att föreställa sig hur området kommer att se ut när man inte får uppgifter om
- Tomtstorlekar
- Max storlek på byggnader
- Bygghöjder
2. Synpunkt texten på sidan 36
"Trots den begränsade utblicken är detta område varifrån man har utsikt, värdefullt eftersom det är mer
lättillgängligt jämfört med utblickspunkten uppe på berget."
- Merparten dvs. mer eller mindre alla av de som har tagit sig upp till Bergliden tar sig ända upp på berget
när de ändå har gjort sig besväret.
Det är iallafall min iakttagelse eftersom jag ser alla som promenerar förbi.
3. Synpunkt på texten på sidan 37.
"Sett från bebyggelse på andra sidan Bergliden-vägen ska nya byggnader inte sticka högre upp än befintliga
trädtoppar på berget."
- Med den formuleringen så blir husen gigantisk höga eller är det så att man planerar i flerbostadshus?
- Eller är det så att husen skall placeras så högt upp på det östra berget att de blir en dominerande syn från
området nedanför och havet?
4. Synpunkt på texten sidan 37
"Att det finns en måttligt trädbevuxen svacka mellan de två bergen innebär även att vissa befintliga hus antas
”uppleva öppenhet och rymd” i riktning mot havet även om man inte ser själva havet. Dessa värden bör beaktas vid
prövning av ny bebyggelse."
-Stämmer helt enkelt inte, se tidigare mejl.
-Jag kan se havet från alla mina fönster i söder och från mitt köksfönster i väster.
-Jag bifogar en bild från mitt sovrum taget idag som styrker mitt påstående.
5.Synpunkt på "rekommendationerna" på sidan 37
"Hänsyn till kraftledning måste tas."
-Vad jag kan se lägger de ner kraftledning i schaktet för det kommunala avloppet.
"Området behöver anslutas till kommunalt Vatten och avlopp."
-Vad jag kan se håller de på med just nu så punkten är överspelad.
6.Övrig synpunkt.
-Det finns ingen information om att vägen idag också används till ridväg och är populär för de som kör
mountainbike. Det är viktigt att man tar hänsyn till hur området används idag och skulle någon få för sig att det bör
asfalteras så skulle många värden försvinna.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Tomtstorlekar m.m utreds/föreslås i kommande detaljplanearbete. Text om att nya byggnader inte får sticka
upp högre än befintliga kommer att justeras utifrån synpunkter om terrängen.
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YTTRANDE
Invånare 2
2021-03-10
Hej!
Vi har läst bitar av ert planprogram om framtiden för Aröd.
Vi har sommarbostad på Bergliden 24 och ser i ert program att vi inte skulle ha havsutsikt. Detta är inte riktigt. Vi
ser havet fint från vårt fönster, när vi med markägarens tillåtelse håller rent från sly på andra sidan av vägen.
Detsamma borde gälla fastigheterna längre upp längs vägen.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Upplysningen noteras. Synpunkterna tas vidare till detaljplanen.
Invånare 3
2021-03-10

Hej! Texten på sid 36 i planprogram Aröd:
"Merparten av bebyggelsen ligger relativt inbäddade bland trädbestånd och berg och utsikten når inte längre
än andra sidan vägen. Mot slutet av vägen är omgivningen öppnare men inte heller från dessa byggnader
ser man havet. "
Jag skulle påstå att Bergliden 24 och 26 kan se havet från husen i det gattet du nämner. Själv bor jag på
Bergliden 28 och kan se havet, dvs. gattet mellan Brattön och Älgön och bort mot Instön. Bergliden 30 kan
se djupvik på Tjörn.
Fast får träden växa på så försvinner utsikten. Förr var området betat av djur så då fanns det knappt några
träd.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Upplysningen noteras. Synpunkterna tas vidare till detaljplanen. Texten omformuleras.

YTTRANDE
Invånare 4
2021-03-11

Vi är emot en planerad bebyggelse i Aröd.
Vi hävdar att de öppna gärdena är det som är unikt med vår halvö, inte bara närheten till havet. Det är
kulturlandskapet och ängarna som präglar naturen, och de upptar inte så stora ytor som man kan tro. Alltså
ännu viktigare att värna om. Men det är också trollskogen, strandskogen, svampskogen och de många
möjligheterna till strövtåg som gör Aröd unikt. Vi har en kuststräcka som är näst intill orörd men också
möjligheter för många att komma till stranden och klipporna i och med de kommunala badplatser som
finns. Nedanför vårt hus i Arödsdalen ser vi rådjur, rävar, fasaner på kvällarna och förra året kom
nattskärran tillbaka.
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I somras kunde vi se ett större slitage på stigar och natur och ser det som en direkt effekt av pandemin som
tvingar människor att stanna hemma på semestern. Så redan nu är halvön hårt belastad av besökande
människor. Vägarna är smala och kräver att samarbete mellan bilister, vilket nu är fallet. Att bygga, skära av
strövområden och skapa samhällen (som inte alls är lik befintlig bebyggelse med gårdar, fristående hus och
stugor) känns inte som ett klokt beslut som gynnar djurliv, friluftsliv och kulturbygd. Enbart ett förfulande
och begränsande för människor som värnar om natur och djurliv i det unika Aröd. Redan nu med
avloppsarbeten görs stora ingrepp i naturen och vi håller andan.
Vi tycker att det vore ett riktigt dåligt beslut att bygga samhällen i Aröd.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Syftet med planprogrammet är att ta bort områdesbestämmelserna och detaljplanelägga genom förtätning av ett
mindre antal friliggande villor i liten skala med hänsyn till Aröds karaktär så det blir inget ”samhälle” så sätt i Aröd
utan enstaka villor i befintliga strukturer. I reviderat planprogram tas Dalsbergs naturområde bort som föreslagen
exploatering.

YTTRANDE

Invånare 5
2021-03-18

ARÖD anges som ”Omvandlingsområde” i gällande Översiktsplan men kan för Södra Arödsvägens delområde tyvärr
”betyda” skredområde, särskilt inom 5 st delområden, där den 3:e etappen av omfattande geoteknisk undersökning
just nu pågår. Den första undersökningsetappen utfördes år ca 2017–18 av Kungälvs kommun i Södra Arödsvägen
som första underlag inför planering av VA-utbyggnad inom vägområdet. Undersökningsresultaten
”pekade” dock på skredrisker inom flera delområden längs vägen varvid undersökningen ej slutfördes med rapport
mm. Tyvärr har resultaten från denna omfattande geotekniska undersökning aldrig blivit offentligt redovisad (ännu!).
Nästa geoundersökning (nr 2) utfördes år ca 2019-20 och denna gång huvudsakligen inom ca 5 delområden längs
Södra Arödsvägen som bedömdes kunna ha låg skredsäkerhet. Denna undersökning bekräftade att dessa delområden
längs Södra Arödsvägen kan utgöras av riskområden för omfattande jordskred. Särskilt riskfyllt är resultatet att leran
är mycket sensitiv (kvick) och förlorar lätt sin hållfasthet vid störningar typ skakningar, belastningar mm med snabb
början till skred (jfr Lökebergsskredet nov 2019). Idag pågår den 3:e etappen av den geotekniska undersökningen
med förhoppning att lyckas uppnå mer ostörda hållfasthetsvärden mm och därmed möjligen mer acceptabla
säkerhetsvärden vid stabilitetsbedömningarna. För att kunna uppnå dessa värden kan dock omfattande
förstärkningsåtgärder ändå bli aktuella särskilt om VA-utbyggnaden förläggs till det skredkänsliga vägområdet.
Områdena på ömse sidor om vägen kan därvid behöva höjd anpassas genom avschaktning längs östra sidan och
uppfyllning längs havssidan för att möjligen uppnå erforderliga säkerheter mot skred.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Området i Kusten/Södra Aröd tas bort från Planprogrammet för tänkta nya detaljplaner pga. skredrisk.
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YTTRANDE
Invånare 7
2021-03-18
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Området kusten/södra Aröd är nu borttaget från planprogrammet pga. risk för skred och dess
geotekniska förhållande. Synpunkterna tas vidare till detaljplanerna.

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Programrapport Planprogram Aröd

YTTRANDE

Invånare 8
2021-03-19
Beträffande planprogram för Aröd, samrådshandling diarienummer KS2019/0414 dat 2021 02 23.
Vi vill härmed förtydliga och även lämna följande synpunkter/information gällande rubricerade
planprogram.
För gångstig från fastigheterna Aröd 4:45 / Aröd 4:46 ( norra del ) till fastigheten Aröd 4:29 gäller MÖD –
dom M3795-16 att väg inte får byggas. Trots MÖD – domen, strandskydd och utan dispens har väg byggts
på fastigheten Aröd 4:5 till Aröd 4:29 med stora mängder tillfört fyllnadsmaterial. Dessutom har väg byggts
på fastigheten Aröd 4:29, även här på strandskyddad mark, utan dispens.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beslutade den 24 januari 2019 att förelägga
( fastighetsägare Aröd 4:29 ) att ta bort utförd väg.
Jan-Ove Samuelsson hävdade att kommunens beslut skulle upphävas. Som grund hävdade Jan-Ove
Samuelsson att vägen behövs för hans betes- och skogsbruk (!) och har bl a hävdat att det har funnits en
gammal traktorväg. Anm. Skogsbruket utgör endast 0,5 ha och betesmarken är mycket marginell, består
utöver nyutförd gräsmatta och parkområde för privat bruk i stort sett endast av berghällar. (jmfr vår
överklagan, vi har bilder före och efter arbetena).
På fastigheten Aröd 4:5 finns ingen arieell näring.
Den 2020 01 16 ”köper” kommunen Jan-Ove Samuelssons argument och vägen återställs ej.
Naturskyddsföreningen i Bohuslän samt samliga fastighetsägare och boende utmed Alelyckans Väg har
överklagat kommunens beslut ( DNR MOBN2019/0876 ) och kräver bl a att utförd väg på strandskyddat
område skall återställas till den gamla gångstigen. Även väg som utförts på grannens fastighet Aröd 4:5 skall
återställas till gammal gångstig.
Den av fastighetsägaren Jan-Ove Samuelsson ( Aröd 4:29 ) utförd väg på strandskyddat område med
föreliggande MÖD-dom har överklagats till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt nedanstående handlingar;
-Naturskyddsföreningen i Bohuslän, ordförande Boel Lanne, dat 2020 02 07.
-Samtliga boende/fastighetsägare utmed Alelyckans Väg, dat 2020 01 31 inklusive 6 kompletteringar.
Ovanstående överklaganden till Länsstyrelsen har diarienummer 6017 – 2020.
Kortfattad beskrivning, ytterligare information finns i vår överklagan till Länsstyrelsen.
-Den påhittade traktorvägen : Tillbakavisas genom 9 st intyg från långtidsboende i närområdet och 4 bilder
som bekräftar den ursprungliga gångstigen jämte kommunens skrivelser gällande överklagande dat 2016 04
28 till Svea hovrätt samt till Lantmäteriet dat 2014 09 05. I skrivelsena har kommunen angivit den gamla
stigen till 1-1,3 meters bredd. Dessutom är det på lantmäteriets kartor ( inkl historiska kartor ) markerat
gångstig till Aröd 4:29 från Aröd 4:45 / 4:46. Även i rubricerade planprogram har stig markerats sid
4,10,13,20,22,23,25,31 men på sidan 50 har gångstigen fått en felaktig streckad beteckning. Dessutom finns
flygbilder som anger gångstig. Det har alltså aldrig funnits någon traktorväg ( intyg, bilder m m finns i vår
överklagan ).
Anm. Betr. sidan 50, rubricerad ”Norra Aröd – Alelyckan”, Aröd 4:5 och Aröd 4:29; Den streckade linjen
har upprättats med samma planläge (!) som på den nu nyanlagda överklagade vägen som även skiljer sig
väsentligt från den ursprungliga gamla gångstigen på fastigheten Aröd 4:29. Alltså den väg som nyligen har
utförts av Jan–Ove Samuelsson på strandskyddad mark med föreliggande MÖD – dom som vi och
Naturskyddsföreningen har överklagat till Länsstyrelsen enligt ovanstående angivna handlingar. För fortsatt
planarbete förutsätter vi att kommunen inväntar beslut som vunnit laga kraft avseende vår överklagan.
-Fastighetsägaren Jan-Ove Samuelsson har alltså till kommunen hävdat att utförd väg erfordras för näringen.
Enligt meddelande från Länsstyrelsen skall kommunen klargöra om yrkesverksamhet av betydande
omfattning i form av arieell näring sker på fastigheten. Detta klargörande har inte utförts av kommunen.
Enligt vår diftsbudget utförd av Lantmännens Riksförbund ( RLF) i vår överklagan medför den arieella
näringen en mycket stor förlust och är därmed ingen arieell näring av betydande omfattning ( jmfr med vår
överklagan).
Skogsstyrelsen har den 2019 07 09 utfört fältbesök gällande utförd väg och skogsbruk ( 0,5 ha) med bl a
följande kommentar; ”Skogstyrelsens bedömning efter fältbesöket är att den aktuella vägen inte kan
betraktas som en skogsbilväg och att anläggandet av vägen inte heller är en skogsbruksåtgärd. Ärendet skall
därför hanteras av Länsstyrelsen eller annan ansvarig myndighet” innan vägen byggdes av fastighetsägaren.
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(Tjänsteanteckning Skogsstyrelsen diarienr L 1641-2019 är bifogad vår överklagan till Länsstyrelsen, kan
redovisas efter anmodan ).
-Den 18 dec 2014 beslutade kommunen att inte bevilja strandskyddsdispens för ansökt tillfartsväg på
fastigheterna Aröd 4:5 och 4:29. Kommunens motivering enligt sammanträdesprotokollet ” Tillfartsvägen,
tillsammans med eventuell omvandling från fritidsboende till permanentboende, leder enligt nämndens
bedömning till en tydligare privatisering av området. Åtgärderna bedöms även avhållande för allmänhetens
nyttjande av området”. Anm. En privatisering som nu till mycket stor omfattning har utförts av
fastighetsägaren Aröd 4:29, utan dispens ( vi har bilder före och efter, som vi kan redovisa).
-Vi anhåller att Jan-Ove Samuelssons och Helena Samuelssons egenhändigt deklarerade hemfridszon på
hela 8000 m2 för fastigheten samt inhägnad av hela tomten Aröd 4:29 prövas i samband med
planprogrammet / detaljplan. För hela fastigheten Aröd 4:29 gäller allemansrätten. Innan fastighetsägaren
förvärvade fastigheten den 2016 07 01 fanns ingen deklarerad hemridszon. Badplatsen väster fastigheten
samt den strandskyddade marken var då tillgänglig för allmänheten för friluftsliv, rekreation, fiske, bad etc .
Vår traditionella badplats, stranden och kustremsan väster fastigheten Aröd 4:29 har nu blivit mycket svåra
att beträda / nyttja ( nästan omöjligt ) för oss i Aröd, Timmervik och allmänheten på grund av nyuppsatta
elstängsel, staket samt privatisering på stor del av den strandskyddade marken ( jmfr vår överklagan ).
Dessutom har vi bilder på privatisering av badplatsen under badperioden, som vi kan redovisa efter
anmodan.
-Fastigheten Aröd 4:29 har dessutom förmånen till ett vägservitut ”att taga utfart/väg i annat område ” vilket
inte prövats ( berör inte befintliga fastigheter,tillgänglighet till badplats mm ). Aröd 4:29 ( förmån )
Vägservitut Akt. 14-im3-48/413.A1.
-Vi kräver att övriga utförda arbeten exempelvis brygga, gigantisk nyanlagd gräsmatta för att skapa utsikt
över badplats och hav,elstängsel, staket etc skall rivas/återställas, vilket framgår av vår överklagan. Anm.
Tidigare kunde man inte se huset från badplatsen, väster fastigheten ( vi har bilder före och efter arbetena).
Vi vill förtydliga att Alelyckans Väg inte ingår i Norra Aröds Vägsamfällighet. Alelyckans Väg är enskild väg,
uppdelad i 2 delar utan statligt bidrag. Den västra delens enskilda väg ( slutdel – sista tredjedelen av
Alelyckans Väg ) har byggts- ägs och förvaltas av fastigheterna Aröd 4:45 och Aröd 4:46. Anm. fastigheten
Aröd 4:29 har aldrig haft tillgång till den västra delen av enskilda vägen ( jmfr vår överklagan ). Vi har
ytterligare information / dokumentation som vi kan redovisa efter anmodan.
Detta är en kortfattad sammanfattning, mer information finns i vår och Naturskyddsföreningens
överklaganden till Länsstyrelsen i Västra Götaland, diarienummer 6017-2020. Alternativt är vi efter anmodan
beredda att komplettera med överklaganden, intyg, fotografier mm.
Vi önskar information hur vi i fortsättningen kan följa kommunens handläggning i ärendet.
Samtliga fastighetsägare / boende utmed Alelyckans Väg enligt tidigare överklagan (19 personer) till
Länsstyrelsen genom Signar Magnusson och Jens Bahlman.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Dessa frågor hanteras inte i planprogrammet.
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YTTRANDE
Invånare 9
2021-05-03

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Förslaget i reviderat planprogram är att områdesbestämmelsen upphävs.
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YTTRANDE
Invånare 10
2021-04-01

Hej
Vi ser positivt på att planprogram för Aröd tagits fram och har några synpunkter:
Det finns fler platser där vi tycker att ny bebyggele kan prövas, se bifogad karta. Vi har lagt in rosa prickar.
Området Bergliden skulle kunna dras ner till Norra Arödsvägen eftersom Bergliden är en egen tydlig enhet.
Någon fastighet i Södra Arödsdalen har tillfart från Bergliden i nuläget.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Områdena ligger inom område där kommunen ser möjlighet till förtätning. Synpunkterna tas med i kommande
detaljplanearbete för att prövas inom detaljplan för område Norra Aröd/Annareberg .
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YTTRANDE
Invånare 11
2021-03-23

Syftet med planprogrammet är bla att samordna och avväga olika intressen samt att ta ställning till en fortsatt
utveckling av Aröd med nybyggnation av bostäder.
När jag läser detta kommer mina frågorna direkt. Vad är utveckling och för vem? Vilka intressen finns?
Som jag ser det kan intresset för Aröd delas upp i två större grupper. Ett intresse är att exploatera, att utnyttja, att dra
vinst på annans bekostnad, att tjäna på. Det andra intresset är att skydda, bevara och värna om vår vackra landsbygd,
vår gamla bondebyggd, även in i framtiden.
Vi lever i en tid när vi människor tydligt kan se att vi i västvärlden starkt har bidragit till att förstöra och suga ut
jordens tillgångar. Vi har hänsynslöst trängt undan andra medboende på vår jord, vi har brutalt bidragit till att utarma
den biologiska mångfalden, vi har utrotat växter och djur. Vi är tom en fara för oss själva, fortsätter vi att profitera vår
jord finns ingen återvändo. Alltför ofta känns det som många av oss använder den dysfunktionella strutsmetoden, vi
väljer att inte se. Det är lätt att titta på andra håll i världen, som ex skövlingen av regnskogar "jordens lunga" och
tänka att så illa gör inte vi. Dock bidrar vi hela tiden till jordens utarmning, så även Kungälvs kommun. Som ex kan
nämnas att våra vildbin som har en stor uppgift i naturen, är hotade, vi har redan utrotat flera arter. Se gärna info
Länstyrelsen i Västra Götaland. Våra våtmarker försvinner, vilka har en enorm uppgift för klimat och mångfald. Vi
människor klarar oss inte utan övriga medboende växter och djur.
Vi ser hur beslutsfattare i Kungälvs Kommun har låtit exploatera värdefull mark som åker och äng, viktiga växter
försvinner och insekter utrotas, vackra vyer i landskapet försvinner. Låt oss slippa se mer av detta, det har med vår
bygds fortsatta liv att göra det har med kommande generationers liv att göra.
Låt landsbygd vara landsbygd! Låt naturen leva sitt liv. Visa människor respekt som valt att bo på landsbygden.
Människor som älskar och är beroende av tysthet och stillhet. Människor som trivs utan gatlampor och upplysta
vägar, som njuter av naturen och livet på landsbygden, dag som natt. Människor som vill uppleva att gå ut en tyst,
mörk kväll och se en klar stjärnhimmel.
Visa hänsyn mot alla människor, djur och natur, respektera dem som inte kan föra sin talan. Bestämmande i Kungälvs
kommun har en skyldighet att vårda kommunens natur och kulturarv. Ni har en skyldighet att vårda Aröd med
omnejd. Ni har ett ansvar i att sluta tränga undan och utrota vår livsnödvändiga biologiska mångfald.
I planen står att en försiktig komplettering av nybebyggelse ska möjligöras, på sikt 100-150 hus. Det är inte en
försiktig komplettering! Det skulle vara en oerhört negativ utveckling för Aröd med omnejd. Många ägare till
fritidshus, kommer när VA Aröd är klart att flytta ut permanent. Detta kommer att ytterligare belasta våra vägar som
redan är hårt belastade. Bilister kör ofta fort och hotar säkerheten för övriga trafikanter. Belastning och slitage på skog
och mark ökar med fler
människor. Blir belastningen högre än den är nu, då mister människor i Aröd möjligheten till god rekreation. En stor
del som promenerar, joggar, cyklar eller rider använder stora delar av Aröd och Flögen. Därför skulle en bebyggelse i
Flögenskogen, Dalsberg, vara katastrofal. Detta område är ett av naven för både människor och djur att vandra över.
Skogen måste få vara skog, skogen ska vara tyst för att djur och människor ska trivas.
Behovet av tysthet, vila och rekreation ökar i vårt sönderstressade samhälle. Aröd är ovärdeligt i rekreationssyfte.
Som markägare av Aröd 2:239 samt delägare av Aröd 2:226, har jag inget intresse i att delta i en större exploatering av
Aröd. I första hand anser jag att lucktomter ska används till eventuell förtätning. Däremot ser jag fram emot en
positiv utveckling av Aröd. Att vi hjälps åt att vårda och värna om det vi har. Sommartid med mycket folk, blir vissa
brister mycket tydliga. Som exempel kan nämnas att de kommunala badplatserna som Vadholmen och Fårängen
behöver bättre toaletter. Tillhörande parkeringar har inte heller bästa skick och det parkeras lite hur som helst. Det
slängs trädgårdsavfall i skog och mark vilket bla har lett till att den invasiva växten Parkslider har fått grepp om Aröd.
Kanske skulle kolonilotter var något istället för att för alltid förstöra åkermark.
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Min vädjan till beslutsfattare i Kungälvs kommun: Visa solidaritet mot människor, växter och djur.
Bevara Aröd och dess landsbygd. Ni har ett enormt stort ansvar för klimat, miljö och framtid.
Många av landsbygdens människor är enkla människor som klarar sig gott utan stora köpcentra och höghus med
Skybarer och räkmacka. Vi är nöjda med en orörd natur. Vi har ett ansvar som makthavare har ni ett enomt ansvar.
Utveckling betyder förbättring, mognande och framsteg.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Upplysningen bekatas. Dalsbergs naturområde är i reviderat förslag nu borttaget för exploatering.
Antalet bostäder har minskat i reviderat planprogram. Det kommunen föreslår är en försiktig förtätning,
avseende vägarna så kommer ytterligare trafikutredning att utföras i detaljplaneskedena. I detaljplanerna sker
en avvägning mellan att bevara och utveckla området. Få in hållbart resande här!

YTTRANDE
Invånare 1 2
2021-03-23

Jag representerar ägarna till fastighet Aröd 4:5. Här kommer ett par önskemål från vår sida.
-

Ni ser en möjlig förtätning i området Norra Aröd (Alelyckan), som ligger på den södra delen av vår fastighet
Aröd 4:5. Vi ser gärna möjlighet till förtätning även ovanför detta område, alltså norrut.
Ni ser även en möjlighet till förtätning i Arödsdalen, södra delen, och då på vänster sida om vägen som leder
ner mot badplatsen. Vi ser gärna att ni tar i beaktande en möjlig förtätning även på höger sida av vägen, vilket
skulle kunna smälta samman på ett naturligt sätt. I det läget hamnar denna förtätning på Aröd 4:5.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.

YTTRANDE

Invånare 13
2021-03-24

Hej!
Vi har läst planprogrammet för Aröd (diarienummer KS2019/0414) och förstått att det eventuellt ska byggas
nya bostäder långt ner på Bergliden (markerat med lila i bifogad fil längst ner i e-mailet). Utpekad mark gränsar
till vår tomt, fastighetsbeteckning Kungälv Aröd 2:78, se röd pil i samma figur. I samrådshandlingen
(Arödsdalen - södra delen, s. 42) poängteras följande:
- Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.
- Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
- Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga tomter.

Exploatering av marken kan komma att gå emot dessa punkter. På vederbörande mark finns småvatten (plats
markerad med blå pil i figuren) som nyttjas av djurlivet samt viltstigar. Vidare planeras byggnation av
attefallshus på vår tomt. Eftersom marken i fråga är smal kommer ett eller flera hus ge ett trångt utseende, vilket
även det bör undvikas enligt planprogrammet. Exploatering kommer även inskränka på naturinslagen som idag
finns mellan tomterna och utgör en del av Aröds karaktär som bör bevaras. Det vore alltå olämmpligt att
bebygga marken. Att placera nya bostäder en aning längre upp på Bergliden, markerat med orange cirkel i
figuren, hade varit mer lämpligt. Alternativt ihop med resterande hus som kommer byggas ihop med nuvarande
hus på Bergliden.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Vid framtagande av respektive detaljplan undersöks exakta placeringar av kommande bebyggelse utifrån
platsens förutsättningar. Ert förslag kommer att utredas i kommande detaljplan för området.

YTTRANDE

Invånare 14
2021-03-24

Angående planprogrammet för Aröd så har vi några synpunkter.
Vid utvecklingen av Aröd ser vi att en stor och avgörande sak som måste tas i beaktande är vägarna och
trafikmängden. Vägarna och trafikmängden som finns idag är redan besvärlig.
Den omvandling som sker och kommer att ske, genom att fler yngre flyttar in gör att trafiken
ökar. När det blir möjligt att omvandla fritidshus till större permanent hus kommer detta också
att öka trycket på vägarna. Detta är en naturlig utveckling som inte kan stoppas. Det enda kommunen kan göra
för att få till stånd en bra utveckling för alla, är att inte bebygga dessa områden mer.
Norra Aröd består idag av ca 200 fastigheter varav ca 100st permanenta och ca 100st fritidshus
Norra Arödsvägen är ca 2km plus flera mindre avtagsvägar.
Bebyggelsen i Arödsdalen ligger konsekvent i övergången mellan berg och det flacka odlingslandskapet.Det är
viktigt att bevara den som den är. Att tillåta bebyggelse framför de hus som tidigare detaljplaner har format, går
emot allt som sägs att bebyggelsen skall underordna sig platsen, och anpassa sig till terrängen. En förtätning av
bostäder, går helt emot detta.
Den äng som ligger framför de som bor på Korpedalsvägen och Björkliden är en äng som har varit
betesmark för boskap fram till ca 1970. Nu 50 år senare är hagen en äng med inslag av slånbär, enbuskar, sälg
och diverse grässorter. Här lever nu rådjur och ett flertal fåglar. De som bor här har en utsikt mot södra
Arödsdalen. Även ett fåtal hus skulle ta bort den helhetsbild som nu finns.
Den fantastiska tystnaden som finns här är viktig att bevara och som kan upplevas av de som bor här och
andra som vill besöka oss.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
I reviderat förslag ha Dalsberg tagits bort för att möjliggöra ett större rekreationsområde, syftet med
planprogrammet är förtätning med hänsyn till platsens förutsättningar. Antalet bostäder har också minskat i
reviderat förslag. Vad det gäller vägarna kommer ytterligare trafikutredning kommer att utföras i
detaljplanerna.
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YTTRANDE
Invånare 15
2021-03-28

Hej,
Vi har ett fritidshus i Norra Aröd, Rådalsvägen 16 (Kungälv, Aröd 2:91) och har synpunkter gällande planprogram för
Aröd med diarenummer: KS2019/0414
Vi uppfattar att planen kan innebära förtätning i vårt närområde med nybyggnation av ett flertal fastigheter nära
vår tomt.
Området i Aröd har delar med mer tätt liggande sommarstugor blandat med permanentboenden.
Vår stuga ligger i ett mer avskilt område med närhet till skog med naturvärden med en tyst och lugn miljö. Vi har
aktivt sökt just denna typ av avskildhet som vi ser som ett avgörande värde då vi har vårt permanenta boende i
Göteborg.
Själva idén med ett fritidshus är för oss och sannolikt många andra i området just att det skall bli en kontrastverkan
mot stadens trafik, buller och mycket folk i rörelse. Planerna att förtäta området runt Rådalsvägen uppfattar som
olyckligt. Då möjlighet till natur, till rekreation, lugn och tystnad riskerar att gå förlorade eller bli påtagligt försämrade.
- Då Rådalsvägen ligger på etapp 5 långt bort från de större vägarna, skulle en förtätning av området med fler
permanentboende sannolikt innebära en ökad trafik på redan hårt belastade småvägar.
Den ökade trafiken tror vi har en stor inverkan på hela området och barns möjligheter att ta sig ner till hav och andra
aktiviteter i området självständigt.
Sammantaget anser vi att planerna på förtätning av Aröd underminerar hela syftet med sommarstugeområdet.
Vi är övertygade om att det finns lämpligare områden att förtäta för nybyggnation av permanentboende med allt vad
det innebär med en ökad trafik.
Vi tror att det är klokt att inte gå samma väg som Stenungssunds kommun såsom området Timmervik har utvecklats
med stora tätt liggande permanentbostäder, ofta med flera bilar på varje uppfart.
Aröd har en annan karaktär och vi hoppas att planprogrammet tar vara på de värden som området har i sin nuvarande
form och inte försämrar området uppenbara kvaliteter.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Riktlinjernas utgångspunkt är att bevara Aröds karaktär och förtäta småskaligt. Syftet med planprogrammet är
förtätning ihop med omvandling, antal bostäder har minskat efter samrådet.

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Programrapport Planprogram Aröd

YTTRANDE
Invånare 16
2021-03-25

Hej
Jag har läst ”planprogram för Aröd”, samrådshandling Diarienummer KS2019/0414, daterat 2021-02-23.
På sidan 42 finns en karta markerad med två förtätningsområden. Det ena området gränsar till min tomt,
fastighetsbeteckning Aröd 2:134. Se röd pil nedan.
Området tangerar min tomtgräns och jag läser bland annat följande i samrådshandlingen om exploatering:
•
•
•

”Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.”
”Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark”
”Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter”

Att exploatera marken för ytterligare ett hus mellan min tomt, granntomt samt närliggande vägar anser jag
är fel, husen kommer att ligga alltför nära varandra och störa befintlig natur med viltdjursspår, damm samt
fin kuperad terräng. Det finns ytor längre upp på bergslidsvägen som lämpar sig bättre för husbygge.
Dessutom planerar jag själv att bygga ut eller bygga nytt på min egna tomt, vilket då kommer att kännas
mycket trångt om ny tomt med hus kläms in mellan mig, granne och väg som ligger precis bredvid och
ovanför.
Jag vill att ovanstående synpunkter noteras.
Med vänliga hälsningar

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
En del i kommande planarbete blir just att pröva eventuellt större byggrätt för befintliga tomter. Var
förtätning ska ske kommer att utredas i detalj i kommande detaljplaner.
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YTTRANDE
Invånare 17
2021-03-28

Tack för möjligheten att få lämna synpunkter på Planprogram för Aröd från den 23 februari. Då jag varit sommarboende
i Södra Aröd sedan 1947 (Aröd 4:30) har mitt fokus varit kring det som skrivs om och föreslås beträffande Södra
Aröd/Kusten (Aröds Riviera).
En återkommande synpunkt i planprogrammet, liksom i ÖP 2010, är att inga avstyckningar eller nya tomter ska få
tillskapas i kuststräckan. (Detta finns dock inte med som en egen punkt i den avslutande sammanfattningen av viktiga
punkter under avsnittet om Södra Aröd på sid 52.) I vårt område ska istället det rörliga friluftslivet utvecklas med
tillhörande ökande trafik på väg 624 till bland annat baden i området. Möjligheten att få stycka av större befintliga
tomter bör, som jag ser det, inte ha särskilt stor inverkan varken på tillgängligheten för det rörliga friluftslivet eller på
trafiken. Jag opponerar mig därför mot detta förbud. På sid 51 står det mitt på sidan att det finns ”byggnader vid
strandkanten” och i den avslutande meningen på sidan att ”många tomter med havskontakt har privatiserat
stränderna” och att ”ingen mer sådan exploatering bör ske”. Oklart vad som menas med detta. Är det de fåtal
fastigheter som har strandtomt som avses här tro? Eller avser ”privatiseringen” eventuellt den ”rätt till båt-och
badplats vid stamfastighetens strand” som står inskrivet i vår avstyckningsbeskrivning för tomten 4:30 från 1949?
Innan man överhuvudtaget kan detaljplanera detta område måste man naturligtvis få klarhet i vår vägsstabilitet och en
eventuell ny tillfartsväg till norra delen av området. På sid 51 står det: ”Vägen har även dålig stabilitet [leta rätt på
uppgifter]”. En bättre diskussion hade kanske varit på sin plats (dock nämns själva undersökning från april 2020 på
sid 56). Stabiliteten påverkar ju även det som benämns Aröds badplats. Kanske borde man i nuläget hellre hänvisa
badgästerna till Vadholmen och kanske fundera lite mer kring möjligheterna att parkera för att nå holmen.
På sid 28 står det i en punkt mitt på sidan: ”Vissa områden med områdesbestämmelser omfattas av strandskydd
(framför allt i Södra Aröd/Kusten). Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen.” Vad menas med
detta?

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Aröd/Kustens föreslagna detaljplaner för att ta bort områdesbestämmelser är strukna i reviderat förslag.
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YTTRANDE
Invånare 18
2021-03-29

Beträffande planerna på förtätning längs med Rådalsvägen (som är så långt bort från Kode tätort man kan komma) så
skulle det medföra stora ingrepp på naturen, och dess biotoper, med sprängningar av berg och borttagande av vackra,
skyddsvärda stengärdsgårdar, som följd. Dessutom kommer det att påverka närboendes siktlinjer markant och bli
ytterligare belastning på vägen som redan idag är ansatt.
-Att i havsnära områden finna sammanhängande strövområden är sällsynt. Flögenskogen med mossvägar, stigar,
öppet vatten och svampmarker är ett unikt område som nyttjas för rekreation, cykling och ridning och uppskattas
mycket av boende såväl i Aröd som i närliggande Timmervik. Att skära av detta område med bebyggelse vore djupt
olyckligt och skulle avsevärt påverka området negativt.
-Redan idag finns tendenser i Aröd att fastighetsägare, vilket Länsstyrelsen och Mark-och miljödomstolen reagerat på,
överträtt strandskyddet och tillåtits avgränsa tillgängligheten till kuststräckan och havet. Att, som i förslaget, se över
möjligheterna till att ”Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen” skulle riskera att fortsätta denna
negativa utveckling. I förslaget står det att ”Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för
helårsboende i Aröd. I första hand skall befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan
emellertid bara ske under förutsättning att ovan nämnda krav tillgodoses.” Referensen till de ovan nämnda kraven
tolkar vi som den förtätning med ca 100-150 nya bostäder som står i förslaget. Denna sammankoppling är direkt
felaktig. Utökade byggrätter och förtätning behöver överhuvudtaget inte hänga samman och vi ser inga problem med
att det VA som nu byggs i sig ger goda förutsättningar till utökade byggrätter utan förtätning.  De boende i Aröd har
valt att bosätta sig där, trots att det innebär vissa umbäranden som exempelvis längre avstånd, vindlande och halkiga
vintervägar och extra vägavgifter. I gengäld får man omedelbar närhet till naturen och avskildhet. Att förtäta
ytterligare innebär att en stor del av charmen och fördelarna fråntas de boende medan nackdelarna kvarstår.
Vi begär att kommunen med hänsyn till ovanstående omvärderar planerna på förtätning av Aröd och i synnerhet
lägger ner utbyggnadsplanerna längs med Rådalsvägen (Norra Aröd – Årännarberg) samt i flögenskogen (Dalsberg).

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Dalsberg tas bort från föreslagen detaljplanering. Norra Aröd-Åranneberg bedöms fortfarande lämpligt att
detaljplanera, i kommande detaljplaner prövas platsens lämplighet för ytterligare bostäder.
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YTTRANDE
Invånare 19
2021-03-31

Från Planprogrammet sida 28:
” Förslagets huvuddrag
Aröd bebyggs och utvecklas utefter översiktsplanens intentioner med förtydligande och tillägg, med ambitionen att
vara en grannby till Kode där kommunal service för befolkningen finns.
Planprogramsförslaget bygger på att kommunalt VA-område bildas och förutom att befintliga fastigheter omvandlas
till permanentboende så förstärks området med nybyggnation i etapper över tid. Bebyggelsen föreslås främst utgöras
av hus i 1-2 våningar form av friliggande mindre villor, varsamt placerade i bergsterrängen, med hänsyn till natur och
topografi i små bostadsgrupper!
” Omvandling
Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för helårsboende i Aröd. I första hand skall
befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan emellertid bara ske under förutsättning att
ovan nämnda krav tillgodoses. I de områden där det finns ett välfungerande gemensamt reningsverk är dock
förutsättningar goda för utökade byggrätter för befintlig bebyggelse. I samband med detaljplaneläggning i
omvandlingsområdena kan enstaka avstyckningar komma att medges.”
Önskemål/Yttrande:
I nulägesanalyserna och rekommendationer inför kommande planering för flera utan de områden som avses
detaljplaneras nämns en nulägesanalys och rekommendationer. För området ”Norra Aröd – Alelyckan” är
nulägesanalysen mycket kort och rekommendationerna färre.
Upplysande önskas göras att de flesta boende vid Kvarndammsvägen är året-om/permanent-boende, och
detaljplanera är begränsade mestadels på grund av VA till fritidshus. Då Planprogramsförslaget bygger på att
kommunalt VA-område bildas, och nu när anläggning och anslutning av kommunalt VA är planerat för området
ändras fastigheternas förutsättningar och de nuvarande detaljplanerna bör kunna omvandlas i kommande detaljplan
till friliggande villa för permanentboende - med korresponderande byggnadsarea för en friliggande villa samt
uthus/garage, och därmed ge en ökad byggnadsarea.
Det skulle önskas att tilläga följande lades till för Norra Aröd – Alelyckan (numrerat till sidan 49 i planprogrammet
2021-02-23)
Rekommendation
- Bostadsområden för omvandling och komplettering av tomter, pröva ökad byggnadsarea, och tillåtelse för
uthus/garage
- Komplettering av friliggande villor och parhus kan prövas.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Synpunkterna hanteras i kommande detaljplaner. Omfattning av byggrätt prövas i kommande
detaljplaner.
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YTTRANDE
Invånare 20
2021-03-31

Min utgångspunkt är att bevara Aröd såsom det är, snarare än att utveckla det till något som förstör dess unika drag.
Jag är född, uppvuxen och boende i Södra Aröd sedan 30 år. Självklart måste landsbygden leva, men ett område som
Arödshalvön med närhet till Kode oroar jag mig inte över att Aröd utan exploateringar även i fortsättningen kommer
vara ett attraktivt område för boende. Således anser jag att omvandling av fritidshus till permanentboende är
acceptabelt men att anläggning av nya bostadsområden ej torde vara aktuellt. Området har idag ca 250 bostadshus,
ytterligare 150 fastigheter som Planprogram för Aröd (PP) föreslår borde vemsomhelst förstå skulle påverka området
avsevärt. Bara ett stenkast från Aröd ligger Timmervik som inte bara påminner, utan i min mening, i allra högsta grad
har villaområden - vilket vore en katastrofal utveckling för Aröd.
Redan nu störs lugnet i Aröd av projektet VA i Kustzon som enligt kommunen ej kunde förhindras p.g.a. ett
föreläggande från Länsstyrelsen. Eftersom beslutet aldrig överklagades gav detta kommunen en möjlighet att planera
för nya bostäder i anslutning till VA-utbyggnaden. Under årens lopp har representanter för kommunen sagt att VAprojektet ska bekostas av nuvarande fastigheter i kollektivet och är inte finansiellt beroende av nya kunder. Det går
stick i stäv mot vad som uttalas i PP som nämner att större exploateringar i Aröd kan bära en större del av VAkostnaderna. Jag anser att det för dagens Arödsbor får räcka med att betala en oproportionellt stor anslutningsavgift
för kommunalt VA, större exploateringar önskas ej på köpet. Det skulle bli en så kallad ”lose-lose situation”.
När det gäller exploateringar och nybyggnation av jordbruksmark menar PP att sådan öppen mark är viktig för Aröds
lantliga karaktär. Samtidigt planerar man att bebygga sådan mark, dessutom betydligt tidigare än ÖP2010 stipulerar.
Man är öppen med att detta hänger ihop med VA-utbyggnad, men det projektet var redan känt vid färdigställande av
ÖP2010 vilket innebär att kommunen aktivt vill påskynda en exploatering i Aröd. Man anser att bostadsförsörjning i
Aröd är av allmänintresse men Aröd borde aldrig bli ett område för samhällsbärande volymer av bostäder varför jag
anser att resonemanget faller på sin egen orimlighet. Bevarande av öppna landskap borde vara av överordnat
samhällsintresse framför enstaka tillkommande fastigheter vilket enligt min mening, i motsatts till PP, inte kommer att
leda till förbättrad kommunal service eller bättre kollektivtrafik. Planen själv nämner till och med att ett
landsbygdsområde som Aröd inte kommer att kunna uppnå ett hållbart resande!
Det är i sammanhanget positivt att planprogrammet avfärdar ÖP2010 område B för byggnation, men även område A
borde noga övervägas att bevaras som ett öppnare landskap. Vidare föreslår PP förtätning söder om område B, I
Arödsdalens södra del, markerat C i infogad bild nedan. Idag finns visserligen bebyggelse i närheten, men utpekat
område skulle störa den väl använda promenadtillfarten genom skogen samt ödelägga den öppna passage mellan skog
och öppet landskap som råder idag. Därtill kan inte nog poängteras jordbruksmarkens framtida allmänna värde för
Sveriges självförsörjning.
En annan aspekt av framtida värden är Aröds viktiga funktion som ett rekreationsområde för kommunens invånare.
PP listar kvaliteter såsom badområden, unika utsikter och inte minst det tysta lugnet som råder i området. Därför är
det angeläget att inte röra gällande strandskydd och tillåta nya tomträtter eller större byggnader längs kusten än idag.
Vad gäller Aröds unika karaktär är det viktigt att även i fortsättningen placera eventuellt ny bebyggelse i
övergångszonen mellan berg/skog och värna det öppna landskapet där tomtträdgårdar flyter ihop med närliggande
vegetation. Viktigast av allt torde vara att skydda ett av kommunens få tysta områden för invånarnas rekreation och
hälsa.
Tystheten skulle också påverkas av ökad trafik. Idag är vägen till Aröd redan ansträngd av trafik och skulle man följa
PP förslag med 150 nya permanentbostäder skulle trafiken mer än fördubblas! Alltså skulle även väg 624 behöva
byggas om vilket för det första inte ligger i kommunens hand, för det andra skulle det påverka landskapet längs väg
624 ut till Arödshalvön.
Sammanfattningsvis anser jag att Arödshalvön skall i möjligaste mån bevaras och utvecklas inom dagens
begränsningar där omvandling från fritidshus till permanent boende i långsam takt är det enda rätta. 150 nya
permanentbostäder i snabb takt är något området inte klarar av och skulle innebära att Aröds unika egenskaper, som i
min mening är betydligt mer av allmänintresse än bostadsförsörjning, för generationer framöver skulle påverkas i en
mycket sorglig riktning.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Området Dalsberg är borttaget i nu reviderat planprogram för att värna det stora rekreationsområdet i Aröd.
I reviderat planförslag föreslås ett mindre antal bostäder i Aröd.

YTTRANDE
Invånare
1
2
2021-03-31

Kul att vi vill utveckla vårt område, men vi har lite synpunkter/önskemål vi vill framföra.
Att börja med att bygga ut Kode från längst ut på Aröd är att börja från fel håll. Vägen ut måste isåfall först byggas
bredare (går knappt att få möte där), busslinjer behöver fungera så att vi som har fritidshus där kan flytta ut permanent,
(då måste även befintliga fritidshus få andra byggrätter) och de måste finnas en ordentlig plan på hur allt ska bli. Att
spränga bort den skogen som finns idag är vi många i områden som är emot, den en en stor anledning till att vi köpt
hus där och inte i ett bostadsområdet med massa trafik och grannar precis utanför dörren. Vår skog är bland de
absolut vackraste med Aröd och Timmervik, och den är välbesökt. Vi som bor här ute har alla gjort en uppoffring för
att få natur och lugn, och vägarna ut är, som sagt, farliga och läskiga att köra på. Börja från rätt håll så får ni med fler
Arödsbor på en del av planerna! Att göra detta i panik för att få fler som ska betala de ruskigt dyra avgifterna för VA är
en sak, men lös de som behöver lösas innan. Planera på att spränga bort berget utanför oss
(Norra aröd) är ingen av oss som bor där intresserade av.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
VA-utbyggnad i området ger att det ger samordningsfördelar att samtidigt detaljplanelägga. Vilket är ett politisk
önskemål. I samband med att VA byggs ut ges möjlighet till att kunna nyttja bostadsutveckling.
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ÖVRIGA
YTTRANDE

Samfällighetsföreningen Backen i Södra Aröd
2021-03-15
Samfällighetsföreningen Backen i Södra Aröd ansvarar för den del av Södra Arödsvägen, som
ligger längst norrut. Utmed vår del av Södra Arödsvägen ligger fastigheterna Södra
Arödsvägen 82 - 96. Vi använder Södra Arödsvägen längs hela dess längd för att nå våra
fastigheter. Vi måste alltså passera både Vadholmen och badstranden. I förslaget till Planprogram för
Aröd anges att man vill öka tillgängligheten för bad och rekreation. Om man besöker badstranden resp.
Vadholmen en varm sommardag har man svårt att förstå hur dessa begränsade ytor skall kunna utnyttjas i
än större utsträckning.
Badgäster ligger tätt på båda sidor av vägen (och ibland t.o.m. på asfaltsvägen). I stort sett
alla besökare kommer med bil. De flesta använder de anvisade parkeringsplatserna men
alltför många respekterar inte att vägen är enskild och kör ända fram till badet trots att man
saknar tillstånd. Mötesplatserna används då som parkering. Vi anser således att Södra Aröd inte tål fler
badande.
Vägens stabilitet är för närvarande under utredning eftersom markundersökningarna inför kommande
VA-utbyggnad visade på stor förekomst av kvicklera längs vägen och därmed risk
för ras. Vi har nu tills fakta föreligger tvingats begränsa fordonsvikten på vägen till maximalt
3,5 ton. Vi anser därför att det är av största vikt att man inväntar resultatet av undersökningen av vägens
stabilitet innan man planerar för ytterligare belastningar.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
På grund av geotekniska förhållanden inom Södra Aröd/Kusten så kommer planprogrammet i sin
Antagandehandling ta bort detaljplanerna som i samrådsförslaget föreslogs i kusten. Områdesbestämmelserna
kommer att ligga kvar.
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YTTRANDE
Stenungssunds Kommun
2021-03-30

Förvaltningen har tagit del av planprogrammet och lämnar följande synpunkter:
Under Höga vattenstånd och skyfall saknas Arödhalvön och avrinningen mot kommungränsen. Det är intressant
att se om det vid ett skyfall finns avrinning mot de södra delarna av Stenungsund kommun. Då det inte gjorts
någon översiktlig dagvattenutredning i samband med planprogrammet är det mycket viktigt att, i
detaljplaneskeden och i förhandsbesked, säkerställa att nya exploateringar inte medför ökad belastning av
dagvatten nedströms. Varken flödet eller föroreningar ska öka jämfört med nuvarande situation.
För att nå området Norra Aröd – Anneberg med bil måste man köra via det intilliggande vägnätet i
Stenungsunds kommun men med cykel finns koppling till vägnätet i övriga Aröd. Hallebäcksvägen är endast
kopplad till Stenungsunds vägnät. Stenungsunds kommun har tidigare lämnat information till Er angående av Er
ställd fråga gällande fastigheten Flögen 1:21, (mars 2019), belägen i anslutning till kommungränsen, för vilken
planbesked om 7 villatomter beviljats. Vid detta tillfälle framfördes att trafik till och från fastigheten efter
utbyggnad kommer att få sin in- och utfart via Stenungsund kommun. Denna trafiklösning genererar trafik som
kommer att belasta mindre väg samt Timmerviksvägen vidare mot Trafikverkets väg 574 i öster.
Timmeviksvägen är idag inte dimensionerad för ökade trafikmängder. Vägen ligger i Sävelycke - Timmervik som
planeringsmässigt benämns som möjligt omvandlingsområde till helårsboende, - ej utbyggnadsområde.
Permanentningen av området enligt genomförd detaljplanering har medfört att fordonsflödet ökat på de äldre,
smala vägarna. Kommunen är inte huvudman. Området trafikeras inte av någon busslinje. Fastighetsägare som
sökt planbesked i Sävelycke- Timmervik har i såväl tjänstemannaförslag som politiska beslut fått avslag på
ansökan med hänvisning till ovanstående trafikfrågor. Mot denna bakgrund framförs att trafik från Kungälvs
kommun ges begränsad möjlighet att trafikera över kommungränsen.
Kartor & figurer
•Tydliggör att Timmervik ligger i Stenungsunds kommun i figur 3.
•Tydliggör vad som avses förmedlas i figur 4. Delar av orange område är beläget i Stenungsunds kommun.
Det ser ut som att Kungälvs kommun avser att planlägga delar av Stenungsunds kommun i figur 14. Avser
man att göra det?
Generellt
Det saknas en beskrivning av att Aröd ingår i ett större, tättbebyggt område med Timmervik i Stenungsunds
kommun och vilka förutsättningar det ger för Aröd, se sid 8, stycke3.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Gräns mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds Kommun förtydligas. Bedömningen är att inga ytterligare
utredningar kommer att ske för Planprogrammet. Vägarnas standard undersöks mer i detalj i varje detaljplan.
Vid detaljplaneläggningen kan gemensamma större utredningar utföras (som innefattar flera detaljplaner).
Vilken hänsyn som behöver tas kommer bedömas i respektive detaljplan. Dagvattenhantering och

fastställande av översvämningsytor faststställs i detaljplaneskedet.
Bedömningen är att en Övrrgripande dagvattenhantering inte kommer att utföras i Planprogrammet.
Detsamma gäller för övergripande trafikutredning. Med hänvisning till PM-trafik som utrett de övergripande
trafikfrågorna för Planprogram Aröd.
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REVIDERINGAR
•
•
•

Dalsberg utgår ur planprogrammet.
I Södra Aröd/Kusten kommer inte områdesbestämmelserna ersättas av detaljplaner.
Befintliga områdesbestämmelserna för området kommer att ligga kvar.
I och med att två föreslagna detaljplaneområden stryks ger det att antal bostäder minskar i
reviderat planprogram.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Efter revidering av planprogram kan följande synpunkter anses kvarstå; bostädernas
placering och utförande, vägarnas standars samt övergripande dagvattenhantering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med detta föreslås att Kommunstyrelsen genom förvaltningen godkänner planprogrammet för
Antagande.
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 15 oktober 2021
Ida Brogren

Anna Ulvehed, Erik Leidner.

Enhetschef Plan

Planhandläggare
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Planprogram Aröd

INFORMATION
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en
detaljplan, som ett första steg i planprocessen.
Det ska ange utgångspunkterna för planläggning och det fortsatta
planeringsarbetets inriktning och mål. Programmet redovisar syfte,
föreslagen markanvändning, beskriver områdets förutsättningar och tar
upp frågor som behöver lösas vid efterkommande detaljplaneläggning.
Planprogram godkänns av Kommunstyrelsen.
PLANPROGRAM ENLIGT PBL
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL
(2010:900). Enligt PBL ska kommunen ange planens utgångspunkter
och mål i ett särskilt program, om kommunen bedömer att det behövs
för att underlätta detaljplanearbetet. I arbetet med att ta fram ett
program ska kommunen samråda med berörda myndigheter som till
exempel länsstyrelsen, kända sakägare och boende, kända berörda
organisationer och andra enskilda som har ett väsentligt intresse av
förslaget. Information: www.boverket.se
Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta
bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika
förslag. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter
samma regler som då ett planförslag tas fram. En undersökning om
betydande miljöpåverkan ska göras. Om ett program har upprättats ska
detta redovisas vid samrådet om förslaget till detaljplan.
Handläggning
Arbetet med detta planprogram påbörjades mars 2019. Planprogrammet har tagits fram enligt plan och
bygglagen, PBL (2010:900).
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Planprogram Aröd

INLEDNING

Detta program för Aröd utgörs främst av riktlinjer för kommande detaljplaneläggning inom orten. Programmet är således
inte ett färdigt förslag till framtida markanvändning. Programmet i sig medför ingen garanti för att en utveckling kommer till
stånd, utan redovisar enbart förutsättningar och möjligheter. Den slutgiltiga prövningen av lämplig bebyggelseutveckling sker
vid detaljplaneläggningen. Planprogrammet kommer också att vägleda bygglov vid prövning av förhandsbesked.

Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att denna
utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun fick ett föreläggande
från länsstyrelsen (2019-04-29) att enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ordna kommunalt
vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den kommunala VA-anläggningen ska omfatta
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Planenheten fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till planprogram för Aröd.
Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad samordning mellan VA och byggnation.

Figur 1 Etappindelning för utbyggnation av kommunalt VA inom Aröd.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange ställningstaganden
inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida
bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens
karaktär och att omvandla områdesplaner till detaljplaner.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och hållbar
utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och kommunala mål, kan
utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare samt stärka Aröds funktion som
grannby till serviceorten Kode.
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Planprogram Aröd

Mål för Aröd
Aröds karaktär av ett landsbygdsområde ska bibehållas med tillgång till rekreation och natur för de
boende och besökande. Aröd anges som ett prioriterat område i VA i kustzon, d.v.s. kommunal
utbyggnad av vatten och avlopp ska prioriteras här. Detta innebär att möjligheten till omvandling av
fritidshus till permanentbostäder ökar. Möjlighet till försiktig komplettering av bostadsbebyggelse finns i
några lägen i anslutning till befintliga vägar och bebyggelsegrupperingar. Gestaltning och placering av ny
bebyggelse måste studeras utifrån bland annat ortens karaktär samt terrängförhållanden. Det rörliga
friluftslivet är en stor tillgång i Aröd, både lokalt och för hela kommunen. Kuststräckan ska vara
oförändrad, d v s. inga nya avstyckningar eller tomter ska tillskapas här. En ortsavgränsning har gjorts
kring Aröd för att markera gräns mellan landsbygd och själva orten Aröd. Avgränsningen är gjord utifrån
områdesbestämmelser för Aröds halvön. Förändringar inom avgränsningen kräver detaljplan.
Värna gällande riksintressen genom anpassning av exploatering till landskapet och naturområden samt
förstärka naturvärden och tillgängliggöra dessa för allmänheten.
Bygga vidare på befintlig struktur men koppla samman öst, väst och mitt genom till exempel gångstigar.
Aröds karaktär och styrkor
Aröd har en tydlig kustmiljö. De vidsträckta grundområdena kring Aröd är biologiskt högproduktiva och
utgör viktiga uppväxtområden för fisk. Området runt Vallby kile är klassat som kulturminne och där finns
en rad fornlämningar och lämningar av äldre tiders jordbrukslandskap. Framförallt innehåller detta
område jordbruksmark och gårdar med äldre karaktär. Kustområdet i Aröd är en värdefull
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, både besökare och de som bor i närområdet.
Tillgängligheten till kusten är viktig, till bad, strandområden och utsiktsplatser. Aröds södra del är en del av
ett större kulturminnesområde. Aröd är också unikt på så vis att det är ett av få helt tysta områden i
kommunen vilket är en kvalitet som är viktig att bevara för människors återhämtning och hälsa.

Tidplan

Programsamråd genomfördes i februari - mars. Antagande i Kommunfullmäktige kan ske under fjärde
kvartalet 2021. Därefter kan detaljplanearbete påbörjas. Det ger en tidigare utveckling av Aröd än gällande
Översiktsplan (ÖP 2010 säger).

UTFÖRDA UTREDNINGAR I ARÖDSOMRÅDET
Utredningar gjorda för detta planprogram
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2020-01-08
Utredningar utförda inom ramen för pågående VA-projektering i Aröd
- Aröd- konsekvensanalys fornlämningar, Sweco Environment, 2017-03-01
- PM – Dagvattenfördröjning i åkerdike, SWECO Environment, 2018-05-18
- Geoteknisk släntstabiliseringsutredning för VA-ledning längs Aröd etapp 3. Sweco, 2020-04-14
Andra utredningar över området
- Aröd stilla sömn vid stormande hav. Diskussionsunderlag för ny kommunplan. 2008
- Aröd Översiktlig utredning. VA. Tyréns, 2006-03
- Aröd Översiktlig utredning Trafik, Tyréns, 2006-04
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Planprogram Aröd

PLANPROGRAMOMRÅDE
Aröd ligger i norra delen av Kungälvs kommun, ca 15 kilometer nord väst om Kungälvs centrum och ca 5 kilometer
nordväst om Kode. I norr gränsar Aröd till Stenungssunds kommun.
Aröd utgör en halvö, ganska kvadratisk till formen, med en sydlig, en västlig och en nordvästlig kust. Halvön, dvs
programområdet, mäter ungefär två kilometer i nord-sydlig riktning och lika mycket i öst-västlig riktning.
Programområdet/halvön utgörs av trakterna Aröd, Flögen och västligaste delen av Knaverstad. I dagligt tal benämns
halvön kort och gott med namnet Aröd.
I väster och nordväst möter halvön det öppna havet i form av Hake fjord. Här är kusten klippig men det närmast
anslutande havet är till stor del långgrunt. Utanför halvöns sydvästra hörn ligger Vadholmen som är förbunden med land
med en lång gångbro. I söder består kusten av öppna odlingsmarker som kantar Vallby kile, en grund mjukbottnad vik.

Figur 2 Svart område visar Planprogramområdets avgränsning och läge i kommunen.

6
Figur 3 Geografiska benämningar.
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Arödshalvön är liksom Bohuslän i övrigt ett sprickdalslandskap. Sprickorna går huvudsakligen i nordsydlig respektive öst-västlig riktning. I de bredaste sprickdalarna har sedimentjord avsatts vilket lett till att
de är uppodlade. Vallby kile-slätten och Arödsdalen är två sammanhängande uppodlade dalgångar och
tillsammans sätter de prägel på Arödshalvön. Arödsdalen utgår från Vallby kile-slätten i söder och sträcker
sig en dryg kilometer norrut.
Utöver de uppodlade markerna på Vallby kile-slätten och i Arödsdalen består halvön av bergsområden som
är mer eller mindre skogklädda. Bergen når upp till 60 meter över havet. Arödsdalens nivåer ligger mellan
havsnivå vid Vallby kiles strand och 20 meter över havet där den uppodlade dalgången har sin norra ände.
Bergsområdena genomkorsas av ett nätverk av sprickdalar av olika bredd och djup men nästan ingenstans
av sådan bredd och med odlingsbar jord att de är uppodlade.
Halvöns bebyggelse finns längs västra kusten (Södra Aröd), i Arödsdalen och i Norra Aröd. En del
bebyggelse finns även i Knaverstad i programområdets sydöstra hörn. Norra Aröds bebyggelseområde
bildar, tillsammans med bebyggelsen i Timmervik på andra sidan gränsen till Stenungsunds kommun, ett
sammanhängande bebyggelseområde. Mindre sprickdalar utgör förutsättningar vid lokalisering av en stor
del av bebyggelsen, inte minst i Norra Aröd. Bebyggelse saknas i stort sett längs nordvästra kusten och
längs Vallby kiles stränder liksom i Flögenskogen öster om Arödsdalen och Norra Aröd.
Vägsystemet i Aröd bildar en struktur utefter vilket man kan nå bebyggelseområdena. Förutom en
begränsad del i det nordöstra hörnet av Norra Aröd är det via väg 624 i söder som all trafik når Aröd.
Norra Arödsvägen är lång och den väg som leder till merparten av bostäderna i Aröd. Södra Arödsvägen
följer den västra kusten. Övriga vägar som utgår från väg 624 och som leder till bebyggelseområden är
Ryrvägen, Arendalsvägen och Jakobsvägen. Bergliden är en väg som utgår från Norra Arödsvägen och
leder upp till bebyggelse uppe på berget öster om dalgången. Hallebäcksvägen i nordöst är endast kopplat
till Stenungsunds vägnät. Mindre sprickdalar har utgjort förutsättningar för lokalisering av mindre vägar
men även för nätverket av stigar genom de bergiga och skogiga områdena.
Planprogramområdet är stort och kommer att byggas ut och kompletteras i olika etapper. Förutsättningar
och begränsningar i bebyggelsens utveckling beror huvudsakligen på kapacitet i vägnät och VA-ledningar
samt möjlig lokalisering och anpassning till natur- och kulturområde. Genom att studera helheten i
planprogrammet säkerställs att kommande planerings och utbyggnadsetapper kan omfattas av en
gemensam vision för områdets utveckling. Då planprogrammet föreslår en struktur för området och
vägleder i efterföljande arbete har det funnits specifika utgångspunkter att ta ställning till. Utifrån den
sammanvägda bilden av hur Aröd ser ut idag, natur, landskap och rekreation, bebyggelse, kulturmiljö och
sociala värden.
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Riksintressen och strandskydd
Arödshalvöns kustnära delar har ett starkt skydd i form av riksintressena för naturvård, kulturmiljövård
och strandskydd samt friluftsliv. De inre delarna av halvön - Arödsdalen, Norra Aröds bebyggelseområde
och Flögenskogen - ligger utanför detta bälte med flerfaldiga skydd. Hela halvön ligger inom riksintresse
kustområde.

Figur 4 och 5 Riksintressen och strandskydd. Områden med starkt skydd är tydligt knutna till kusten. Riksintressen och strandskydd. Områden med starkt skydd
är tydligt knutna till kusten.

Landskapsbild
Den som kommer till Aröd via väg 624 möts av hav, starkt kuperad terräng, öppen odlingsmark och
småskalig utspridd bebyggelse i kanten av bergen. Bergssidorna som vetter ut mot havet är mer eller
mindre kala medan bergsområdena innanför kustbergen är skogklädda. I kartan nedan framträder
sprickdalarna tydligt – några är storskaliga, vida och uppodlade, övriga uppträder mer som sprickor i
bergsområdena, inte sällan med branta bergssidor.

Figur 6. Landskapsbild. Halvön har en dramatisk topografi.
Vidare framgår att bebyggelse i Södra Aröd och Arödsdalen ligger i ett
Öppet landskap (vid kusten respektive vid jordbruksmark) medan Norra
Aröds bebyggelse ligger i ett slutet landskap (i skogen).

Figur 7. Bebyggelseområdenas karaktär. Blå = kust, Orange
= jordbrukslandskap, Grön = skog.
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Bebyggda områden finns med tre olika karaktärer:
•

kusten (främst Södra Arödsvägen),

•

jordbrukslandskapet (Arödsdalen) och

•

skogen (Norra Aröd). Den skog som bäddar in Norra Aröds bebyggelse är till delar inte så
kompakt eller högrest men bara ett fåtal bostäder ligger i ett så öppet landskap att man kan tala om
utblickar.

Landskapsbildens värde beror på flera faktorer. Kortfattat beror det på:
•
•
•

Hur väl exponerat ett landskapsavsnitt är. Landskapsavsnitt som vänder sig mot havet eller mot
öppen odlingsmark är väl exponerad. I skogen är utblickarna begränsade.
Landskapsavsnittets innehåll. Olika naturtyper, landskapselement, byggnader osv värderas olika
högt.
Hur många som betraktar landskapsavsnittet.

Arödshalvöns mest exponerade områden är dels kusten och dels jordbrukslandskapet och de skogklädda
berg som omger jordbrukslandskapet. Kusterna exponeras ut mot havet där fritidsbåtstrafik agerar
betraktare men Södra Aröds kust exponeras även mot det populära utflyktsmålet Vadholmen. Utblicken
mot Södra Aröds kust präglas av en fond av nakna klippor och skogklädda berg. I detta ligger bebyggelse
av olika karaktär utplacerad – vissa hus helt exponerade, andra halvt dold i vegetationen. Inga hus ligger så
högt placerade att de bryter den skogklädda horisontlinjen.
De trädklädda berg som kantar åkermarken längs Vallby kile och odlingsmarken i Aröds dalen är också
väl exponerad. Bebyggelsen ligger konsekvent i övergångszonen mellan berg och den flacka
odlingsmarken.
Särskilt karaktärsskapande är de bondgårdar som ligger här och som tydligt hör samman med den öppna
odlingsmarken. Här finns även äldre bostadshus. Betraktare är personer som rör sig på vägarna i dalen eller
bland bebyggelse.
Utblickspunkter har stort värde. Det finns främst på bergen närmast kusten varifrån man kan blicka miltals
ut över hav och öar. Det finns även ett fåtal utblickspunkter öster om Aröds dalen varifrån man kan få en
glimt av havet.

Figur 8. Utblick från det högsta kustberget, södra toppen. Den norra toppen, med gravröset Valborgs rös, ses i bakgrunden till höger i bild.
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Som framgår ovan under rubriken Riksintressen och strandskydd, utgör kustzonen runt Aröds
halvön riksintresse för naturvården. En naturvärdesinventering togs fram 2019. Inventerat område
omfattar inte strandskyddat område eller tomtmark. I naturvärdesinventeringen identifierades
områden med naturvärden, naturvårdsarter, värdeelement.

Figur 9. Naturvärdesinventering. Notera att strandskyddat område och tomtmark inte är inventerade. I
programområdet finns områden med högt respektive påtagligt naturvärde. Områden med högt naturvärde finns
främst i sydväst, en ädellövskog vid Vallby kile-slätten.
I den relativt stora skala som planprogrammet arbetar i är det främst områden med naturvärden
som är av intresse. Vid efterföljande detaljplanering blir de övriga, mer småskaliga typerna av
inventering mer relevanta att beakta. Som framgår av figur 11 finns vid Vallby kile-slätten i söder
några områden med högt naturvärde. I övrigt finns ett knappt tjugotal områden med påtagligt
naturvärde (naturvärdesklass 3). Samtliga naturvärdesområden i Flögenskogen (den
sammanhängande skogen öster om Aröds dalen) utgörs av skogstjärnar/myrar, undantaget det
största naturvårdsobjektet som utgörs av en asp- och björkdominerad lövskog.
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Höga vattenstånd och skyfall
För översvämningsrisker är det framförallt de kortvariga variationerna som är viktiga och längs västkusten
påverkas dessa av storskaliga lufttrycket, vindar och tidvatten i olika kombinationer. Extrema vattenstånd
är relativt kortvariga och varar vanligen några timmar.
I kommunens klimatanpassningsanalys över hela kommunen räknas högsta vattennivån i dagens klimat
som +1,735 m och framtida högsta högvatten år 2100 som +2,4 m jämfört med dagens havsvattennivå.
Översiktligt utförd kartering som gjorts i samband med kommunens klimatanpassningsanalys indikerar
att delar av tillfartsvägen i området närmast stranden kan översvämmas vid högsta havsvattennivå med
dagens klimat.

Figur 10. Översiktlig kartering över vatten i form av skyfallskartering, höjning av havsvattennivå, flödesvägar, lågpunktskartering
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Friluftsliv
Friluftsliv på Arödshalvön är till stor del förknippad med badplatserna längs kusten. Man skulle kunna
säga att den västvända kusten längs Södra Arödsvägen utgör Aröds svar på Rivieran.
Vadholmens och Aröds badplats lockar besökare från regionen som kommer hit främst med bil men även
kollektivt. Det finns parkeringsplatser i närheten av dessa badplatser men många tvingas parkera längs
vägarna. Vadholmens badplats är anpassad för funktionshindrade. Aröds badplats når man med bil via
Arendalsvägen. Ett stycke norrut finns ytterligare en badplats, Grentången.
Kusten runt halvön är även målpunkt för många båtägare som har båtplats längs någon av de många
bryggorna.
Arödshalvön i övrigt består av naturområden, jordbruksmark och fritidshusområden. Här är det mest
boende i Aröd med omnejd som utövar friluftsliv.
Det finns ett nätverk av stråk som dels består av bilvägar och dels av stigar på de mer eller mindre
skogklädda bergen. Dessa stråk utgör stommen för det rörliga friluftslivet och används flitigt för
promenader. I princip alla obebyggda områden har betydelse för närrekreation men en hel del terräng är
svårframkomlig på grund av brant topografi.
Baksidan (sett från kusten) av bergen längs kusten redovisas som närströvområden i översiktsplanen. De
har viss betydelse som strövområde för boende i Aröd, men de är kuperade och fungerar främst som
genomkorsningsområden på väg till stranden. Flögenskogen öster om Arödsdalen är mindre kuperad
jämfört med kustbergen och är därför värdefullt för närrekreation i form av promenadrundor.
Kustvandringen längs Södra Arödsvägen är attraktiv. Fortsättningen norrut, dvs den nordvästra kusten, är
i stort sett obebyggd fram till Stenungsundsgränsen men det saknas gångväg. Det är inte enkelt att ta sig
fram över bergssprickor och sluttande berghällar men det går.

Figur 11. Natur.

Jordbruk och skogsbruk
Odlingsmark förekommer i ett bälte längs Vallby kile (”Vallby kile-slätten”) samt i Arödsdalen. Det är
oklart i vilken utsträckning odling respektive bete bedrivs i Arödsdalen. De norra delarna håller delvis på
att växa igen.
Skogsmarken i Aröd är varierad där magra, glest tallbevuxna bergiga områden varvas med små bördigare
dalgångar med gran- eller lövskog. Det är främst programområdets centrala, östra del (”Flögenskogen”)
som hyser sammanhängande skogspartier. Först under senare decennier har skog vuxit in i området som
tidigare var kargare och med betydligt mer berg i dagen. Skogsbruk bedrivs men i mycket begränsad skala.
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Kulturmiljö
Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns i ett bälte diagonalt genom halvön.
Kulturvärden från senare tider finns i det bevarade småskaliga jordbrukslandskapet i Arödsdalen och kring
Knaverstad och de bondgårdar som bedriver eller har bedrivit jordbruk här.

Figur 12. Kända fornlämningar (röda prickar) och övriga kulturhistoriska lämningar (blå prickar).
Inom ramen för projektering av VA har arkeologiska utredningar och undersökningar utförts inom
planprogramområdet men utredningarna/undersökningarna har endast utförts inom begränsade delar
av planrogramområdet [gräns för undersökt område saknas]. Bland annat pekas potentiella
boplatsområden ut.

Bebyggelse
Inom programområdet finns ca 250 bostadshus varav hälften bedöms vara permanentbostäder och
hälften fritidsbebyggelse. De åretruntboende är spridda till synes jämnt över programområdet.
Bebyggelsen består av mindre fritidshus, under 100 m2, blandat med enstaka, större gårdar.
Vanligaste fasaden är stående träpanel och byggnader har sadeltak med takpannor, ibland med kupor.
Inom Aröd uppläts på 1930-talet mark utmed kusten för de första fritidshusen. Under 1950- och 1960talet upprättades byggnadsplaner och de flesta husen tillkom under denna tidsperiod. Storleken varierar
från 30 till över 100 kvm. Vanligast är dock hus om 60–70 kvm. Området totalt är ca 4 000 km2.
Bebyggelsen klustrar sig i mindre grupper och utgörs främst av mindre fritidshus, där många hus är
välanpassade efter områdets topografi och sticker inte upp ovan landskapet.
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Gator och trafik
Infarten till större delen av planområdet sker via väg 616 och väg 624 som ägs av Trafikverket. Övriga
vägar är enskilda vägar som förvaltas av vägföreningar/samfälligheter. Kommunen är inte väghållare för
några vägar i området.

Figur 13. Statliga vägar är röda och enskilda vägar är gröna (NVDB).
De allra flesta vägarna är asfalterade i området, men på många ställen är vägen smal och med korta
siktsträckor för korsande trafik. Nuvarande placering av brevlådor, utfarter och busshållplatser kan leda till
dålig trafiksäkerhet och den smala vägen till framkomlighetsproblem. Gående och cyklister samsas med
bilarna eftersom det inte finns någon cykelbana. En inventering och översiktlig trafikutredning för
området gjordes 2006 men bedöms fortfarande gälla i stora delar.
Det finns en viss kollektivtrafik till och från området med buss ungefär varannan timma dagtid samt
skolbusslinje. Landsbygdsområden är lägst prioriterade när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik och det
är därför inte troligt att området kommer att få utökad trafik.
I ett landsbygdsområde som Aröd kommer bilen troligtvis alltid vara första transportalternativet för
många boende. Det kommer att vara svårt att uppnå ett större hållbart resande. Att utöka antalet boende i
området går inte i linje med de strategiska mål som finns i kommunens Trafikplan (2017) som säger att ny
bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk (längs väg E6 och väg 168
Marstrandsvägen) samt i serviceorter för att stödja en attraktiv kollektivtrafik.
En ökad trafik på väg 624 kan leda till mer trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem samt öka
störningen för boende längs vägen. Det blir viktigt att utreda effekter av ökad trafik i varje kommande
detaljplan, även för vägar utanför planområdet.
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Vatten och avlopp
År 2010 fick Kungälvs kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen Västra Götaland för att ordna med
kommunalt vatten- och avlopp i området Aröd, detta inkluderar dagvatten. Utbyggnationen ska enligt
föreläggande vara klar senast 31 dec 2025.
Området kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten från Kungälvs vattenverk. Spillvattnet
kommer på sikt pumpas till Ryaverket i Göteborg. I en övergångsperiod, innan alla överföringsledningar
är färdigbyggda, kommer delar av Aröds spillvatten pumpas till Kode avloppsreningsverk. Den mängd
som kommunen planerar med att Kode avloppsreningsverk klarar av att ta emot motsvarar bebyggelsen
inom etapp 1.
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Utbyggnad av VA i Aröd är uppdelad i fem utbyggnadsområden (E1-E5), se vidstående figur. Utbyggnad
är planerad ske enligt följande tidsordning:
•
•

Först E1, E2 och E4. Utbyggnad VA för område E1 startade höst/vinter 2020/2021
Därefter E5 och E3.

Ledningsdragning säkerställs via ledningsrätt eller avtal.

Dagvatten
Ingen dagvattenutredning är gjord för planprogrammets räkning. För framtida detaljplaneläggning av
områden, särskilt där byggrätter planeras tillkomma, krävs såväl VA- som dagvattenutredning för den
specifika planen.
Dagvatten inom området kommer hanteras i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och
dagvattenhandbok. I den mån det bedöms behövas fördröjs dagvattnet i lämpliga fördröjningsanläggningar
innan anslutning sker till det kommunala systemet. Platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och
kostnadseffektivitet skall vägas in i valet av anläggningar. Enligt ett ställningstagande i den kommunala
dagvattenpolicyn skall fördröjningskrav i första hand ställas inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering
och ombyggnad. Om det bedöms finnas ett behov av rening av dagvatten från vägytor skall detta göras
innan vattnet släpps till det kommunala nätet.
En äldre dagvattenutredning har gjorts för området av Sweco Environment 2013. Den illustrerar
instängda lågpunkter, utpekade avrinningsvägar och avrinningsområden samt befintlig fördröjning i
form av olika dammar. Utredningen föreslår fördröjning i form av en damm.
Den föreslår också att all tillkommande bebyggelses avrinning fördröjs för att minska negativ
påverkan på bebyggelse nedströms. Fördröjning skulle kunna ske genom dammar, makadamdiken
eller till exempel genom anläggning av gröna tak eller tillämpning av vattenutkastare där infiltration i
marken bedöms möjligt.
Parkeringar kan behöva utformas med översilningsytor för dagvattnet där föroreningar lätt blir
synliga och kan saneras. Eftersom bebyggelsen i dag är gles bedömdes risken för föroreningar vara
låg. Störst påverkan bedöms Norra och Södra Arödsvägen ha, samt tillkommande exploateringar.
Identifierade problem inkluderar bland annat att många av de naturliga huvudvattenstråken passerar
över tomtmark, att det finns delområden av instängd karaktär, att avvattningen av dammarna och hur
dessa regleras inte är fastställt, och att befintliga ledningar/kulverteringar inte är fackmannamässigt
utförda.
Kommunen kommer bygga ut kommunalt VA i området, vilket även innefattar
dagvattensystem. Utredningen är gjord år 2013 inför framtida utbyggnad av VA i Aröd. I samband med
detaljplaneläggning bör utredning av hur tillkommande dagvatten från planområdet ska hanteras ske i
enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
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I kommunens Översiktsplan (ÖP 2010) antagen av kommunfullmäktige 2012-01-19, står för Aröd bl.a.
Bygg vidare på dagens struktur, utveckla serviceorterna och använd prioriterade kustområden för boende,
rekreation och besöksnäring.
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar ut olika
områden för bostäder 2050. Befintliga bostadsområden anges som möjliga för förtätning eller
omvandling (d v s omvandling från fritidshus till åretruntboende). Enligt ÖP2010 ska inga nya tomter
eller nya avstyckningar tillskapas i kuststräckan. Prioriterade kustområden för boende med kollektivtrafik
(möjlighet till omvandling av fritidshus samt ny exploatering): Kovikshamn, Tjuvkil, Instön,
Ödsmålsmosse/Rörtången, Aröd.
Aröd är ett så kallat omvandlingsområden, d v s. fritidshusområden som mer och mer blir
permanentboende. Servicen i Kode har betydelse inte bara för de boende i orten utan även för
grannbyarna och den kringliggande landsbygden.
Aröd anges som ett prioriterat område i VA i kustzon, vilket innebär ökade möjligheter till omvandling av
fritidshus till permanentbostäder. Möjlighet till försiktig komplettering av bostadsbebyggelse finns i
befintliga strukturer inom lägen i anslutning till befintliga vägar och bebyggelsegrupperingar. Gestaltning
och placering av ny bebyggelse måste studeras utifrån bl a ortens karaktär samt terrängförhållanden. Det
rörliga friluftslivet är en stor tillgång i Aröd både lokalt och för hela kommunen. Kuststräckan ska vara
oförändrad, d v s. inga nya avstyckningar eller tomter ska tillskapas här.

Figur 14. Utsnitt ur ÖP 2010.
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
På Arödshalvön finns både detaljplanelagda områden och områden med områdesbestämmelser.

Detaljplanebestämmelser
Det finns tolv detaljplaner i programområdet. De flesta är från 1950-talet. De två yngsta är från 1996 och
2001 och är mycket små. En stor del av bestämmelserna är generella för de olika detaljplanerna men det
finns också några bestämmelser som är specifika för vissa detaljplaner. Nedan redovisas en
sammanfattning av detaljplanebestämmelserna.

Generellt

Planerna medger områden för bostadshus. Byggnader ska vara fristående hus i en våning. På varje enskild
tomt får en huvudbyggnad och ett uthus byggas. Maximal tillåtna sammanlagd byggnadsarea per tomt är
75 kvm. Byggnad som påkallar anläggandet av avloppsledning får inte uppföras. Uthus får inte inredas för
bostadsändamål.
Tomter får inte vara mindre än 1000 kvm. Högsta tillåtna takvinkel är 30 grader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad varierar mellan 3,0 och 3,5 meter och för uthus mellan
2,5 och 3,0 meter.

Specifikt

För två detaljplaner, vilka utgör merparten av ”Norra Aröd – Årännarberg”, finns bestämmelsen att
tomtplats endast får inhägnas med en meter högt stängsel med högst två släta trådar. I ena detaljplanen
tillåts även mur av natursten.
I hela ”Norra Aröd – Årännarberg” finns även bestämmelsen att huvudbyggnad inte får byggas närmare
gräns mot grannfastighet än 4,5 m.
I den nyaste detaljplanen, som gäller tre tomter i sydligaste delen av ”Norra Aröd – Årännarberg”, är
största tillåtna byggnadsyta för huvudbyggnad 110 kvm. Dessutom får uthus/garage byggas. Den
sammanlagda byggnadsytan får inte överstiga 140 kvm.
För en plan i västra delen av ”Arödsdalen- norra” är minsta tillåtna tomtstorlek 1500 kvm.

Områdesbestämmelser
Planen ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knaverstad”, vann laga kraft 2001 omfattar
hela planprogramsområdet. Områdesbestämmelse-planen avgränsas av en gräns benämnd ”Gräns för
Arödhalvön”. Denna gräns är identisk med gränsen för planprogramsområdet. Områdesbestämmelserna
är utspridda som ”friliggande öar” i planområdet.

Bestämmelser
På varje tomt får finnas endast en (1) huvudbyggnad. Dess byggnadsarea, BYA, får inte överstiga 100 kvm
och högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m. Uthus får uppföras med högst 35 kvm byggnadsarea, BYA, och
högsta tillåtna byggnadshöjd är 2,5 m.
Ytbegränsningar gäller inte befintliga byggnader vars byggnadsarea vid tidpunkten för beslutet om
områdesbestämmelser överstiger ovan angivna storlek och som förstörts av brand eller annan
olyckshändelse. Sådana byggnader får, efter vederbörligt bygglov, återuppföras till ursprunglig storlek.
Högsta takvinkel är 30 grader.
Tomt får ej ges mindre storlek än 1200 kvm. Gäller ej befintliga tomter.

Upplysningar
Byggnader bör ges en diskret färgsättning.
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För trettio markerade fastigheter gäller att här finns permanentbostadshus som inte omfattas av
ovanstående bestämmelser
Befintliga byggnader som är större än vad som angetts i bestämmelsen får ej byggas till.

Figur 15. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Kartan utgör plankarta för ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knavverstad”,
laga kraft 2001. Detaljplaner, samtliga av äldre datum, utgörs av bruna områden.
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PLANFÖRSLAG
Förslagets huvuddrag
Aröd bebyggs och utvecklas utefter översiktsplanens intentioner med förtydligande och tillägg, med
ambitionen att vara en grannby till Kode där kommunal service för befolkningen finns. En grov
uppskattning för antalet bostäder har gjorts med hänsyn till områdenas förutsättningar. Planprogrammet
föreslår en prövning av upp till 100 bostäder inom området Aröd, samt kanske också avstyckningar av
befintliga fastigheter. Förslaget ställer nya krav på befintliga vägar. Planprogramsförslaget bygger på att
kommunalt VA-område bildas och förutom att befintliga fastigheter omvandlas till permanentboende så
förstärks området med nybyggnation i etapper över tid.
Bebyggelsen föreslås främst utgöras av hus i 1-2 våningar form av friliggande mindre villor, varsamt
placerade i bergsterrängen, med hänsyn till natur och topografi i små bostadsgrupper. Nybyggnation här
ställer höga krav på ett samspel med befintliga byggnader samt att det förstärker det kulturhistoriskt
värdefulla brukningscentrum och inramningen av landskapsrummet. Det är av stor vikt att det centrala
landskapsrummet (Aröds dalen) hålls öppet för synliggörandet av kulturhistoria. Hänsyn tas till värdefull
natur och landskapsbild kring Flögenskogen. Att stärka allmänhetens tillgång havet den, utveckla den
kommunala badplatsen som är en av Aröds mest populära platser. Bevara Aröd som ett värdefullt
rekreationsområde med unik utsikt och lugn tack vare tystnaden.
Aröds identitet är tydlig, området växer och utvecklas i etapper utefter natur- och kulturmiljöns
förutsättningar. Boende (idag och imorgon) och besökare har möjlighet att vistas i Aröd med sin kust året
runt, i livets alla skeden, med närhet till Kode, Kungälv och Stenungssund.
Ovan nämnda utgångspunkter och aspekter att ta hänsyn till har lett till följande slutsatser
•

Områden med områdesbestämmelser görs om till detaljplaner. Utökad byggrätt prioriteras till
områden som framgår av översiktsplanen. Planprogrammet föreslår även att utökade byggrätter
kan prövas samtidigt som områdena i kusten görs om från områdesplaner till detaljplaner.

•

Vissa områden med områdesbestämmelser omfattas av strandskydd (framför allt i Södra
Aröd/Kusten). Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen

Omvandling
Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för helårsboende i Aröd. I första hand
skall befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan emellertid bara ske under
förutsättning att ovan nämnda krav tillgodoses. I de områden där det finns ett välfungerande gemensamt
reningsverk är dock förutsättningar goda för utökade byggrätter för befintlig bebyggelse. I samband med
detaljplaneläggning i omvandlingsområdena kan enstaka avstyckningar komma att medges.

Ny exploatering
Utöver möjligheterna för omvandling redovisar programmet områden som kan komma att prövas för ny
exploatering. De redovisas på de följande delområdeskartorna som områden där ”lokalisering av bostäder
kan studeras”. Ett par av dessa områden - de större - är identiska med områden som i ÖP benämns ”Nya
bostäder 2050”. Men som framgår av delområdeskartorna kan studerandet av bostadslokalisering även ske
i mindre skala, även enstaka tomter.
När ny exploatering kan ske beror till stor del på VA-utbyggnaden och dess etapper samt vad utredning
kopplat till trafik med mera kommer fram till i respektive detaljplan.
Flera exploateringsanspråk i Aröd står mer eller mindre i konflikt med andra intressen. En utbyggnad av
bostäder längs med kusten är bl.a. i strid med Strandskyddsförordnandet. Denna exploatering kan därför
avfärdas direkt.
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För övriga exploateringsintressen är avvägningarna svårare. Exploatörers och andra enskildas intresse samt
kommunens önskan att tillgodose behovet av tomter och service i kustzonen ställs mot frilufts-,
landskapsbilds- och naturvårdsintressen.
Större exploateringar kan också, genom att bära en större del av kostnaderna, bidra till den utbyggnad som
pågår av kommunalt vatten och avlopp.
Lämplighetsprövningen får ske i samband med en eventuell framtida detaljplaneläggning där även
utförande av de utredningar som krävs för att slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
Eftersom ny exploatering pga. vägfrågan inte ligger i första fasen av det fortsatta planarbetet finner
kommunen det vare sig nödvändigt eller särskilt klokt att redan nu utföra de utredningar som krävs för att
slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
De generella gestaltningsprinciperna gäller överallt men gestaltningsfrågorna är extra viktiga i ny
exploateringsområdena eftersom större sammanhängande utbyggnadsområden så tydligt avviker från det
gängse utbyggnadsmönstret med ett hus i taget. Extra stora krav kommer att ställas vid utbyggnaden av
området längs med kusten där allmänintresset är stort pga närheten till havet. Inga nya bostäder kan
tillkomma pga strandskyddet, utan endast möjliggöra större byggrätter för befintliga hus.

Gestaltnings principer
Bebyggelsen i Aröd är varierad därför handlar gestaltningsprinciperna mer om byggnadernas förhållande
och anpassning till omgivningen än om detaljutformning. Områdets karaktär handlar även om
strandområden och grönstruktur. Gestaltningsprinciperna nedan är viktiga för att undvika att Aröd får
karaktären av ett stadsnära villaområde. Det är ett gemensamt ansvar att förhindra en sådan utveckling.
Gestaltningsprinciperna skall ligga till grund för planbestämmelser i detaljplan och utgöra stöd vid
bedömningar i bygglovsärenden. Extra stora krav kommer att ställas inom kustområdet där det allmänna
intresset är stort pga närheten till havet.

Bebyggelsen underordnad platsen
Områdets karaktär beror till stor del på bebyggelsens underordnade roll i förhållande till landskapets och
naturens särskilda karaktärsdrag. Därför är det viktigt att bebyggelsen även i framtiden intar en
underordnad roll. Befintlig vegetation bör bevaras i största möjliga mån.

Förhållandet byggnad - tomtstorlek
Förhållandet mellan tomtstorlek och husstorlek är viktig för upplevelsen av ett områdes karaktär. För
fritidshusområden gäller generellt att tomterna är stora och byggnaderna små. För att bevara karaktären är
det viktigt att byggnadsareans förhållande till tomtstorleken inte avviker allt för mycket från befintliga
förhållanden. I framtida detaljplanearbete är det viktigt att framhålla bestämmelser om minsta tomtstorlek
och största byggnadsarea.

Anpassning till terrängen
Den befintliga bebyggelsen är väl placerad i och anpassad till terrängen. Det är en kvalitet som bör
eftersträvas även i framtida bebyggelse samt vid om- och tillbyggnader. Stora volymer bör brytas ned i
mindre enheter för att lättare anpassas till platsens förutsättningar. Huvudbyggnad och uthus bör vara
separata enheter. Sprängning, utfyllnad med slänter och stödmurar skall undvikas i största möjliga
utsträckning. Anpassningen till topografin bör regleras genom bestämmelser i detaljplan.
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Placering och utformning
Hus bör placeras så att de inte är synliga på långt håll. Det är viktigt att sammanhängande horisontlinjer i
landskapet inte bryts och att byggnader (huvudbyggnader, garage, förråd m m) hellre placeras i ett skyddat
läge längre in på tomten än i gatuliv. Det befintliga husets karaktär bör vara utgångspunkten för om- och
tillbyggnader. Fönster, verandor, takutsprång och detaljer bör anpassas till byggnadens volym liksom
färger till omgivningen - natur och bebyggelse.
Ett bra motto vid om- eller tillbyggnad är:
- ”Mitt hus är grannens utsikt”.

Trädgårdar
Den omgivande naturen sträcker sig ofta in på tomtmark och naturträdgårdarna är i många delar av Aröd
ett kännetecknande drag. Vid en utökad permanentning av området är det därför önskvärt att detta
karaktärsdrag kan bevaras och att traditionella villaträdgårdar undviks.

Kulturmiljöhänsyn
Aröds karaktär är troligtvis till stor del en produkt av den mänsklig aktivitet som pågått här under lång tid.
Husgrunder, odlingssystem och hägnadssystem kan utgöra viktiga kunskapsbärare om vår kulturhistoria.
Vid detaljplaneläggning skall därför fördjupad dokumentation av landskapet kulturvärden utföras, om det
inte bedöms som uppenbart onödigt.

Båtplatser
Ytterligare båtplatser för boende i området kommer endast att tillåtas om miljökonsekvensbeskrivning i
samband med detaljplan visar att båtplatser kan anläggas utan negativ påverkan på grundbottnarna.

Risker

Risker för bergras och blocknedfall skall utredas i samband med detaljplan. Detsamma gäller höjda
havsvattennivåer och klimatanpassning.

Effekter av ökat boende i kustzonen
Omvandlingen av fritidshus till åretruntbostäder för med sig både för- och nackdelar. Ett varierat utbud
av bostäder, att mark som redan är tagen i anspråk utnyttjas för helårsboende samt låga boendekostnader
kan räknas till fördelarna. Bland nackdelarna kan vara att antalet fritidshus minskar. En låg
boendestandard innebär att fritidshusen inte alltid lämpar sig för en omvandling för helårsboende utan
omfattande om- och tillbyggnader. Detta medför ibland stora ingrepp i en ofta skyddsvärd naturmiljö. En
annan negativ konsekvens är den konflikt som kan uppstå mellan fritidsboende och helårsboende som en
följd av större krav på och därmed ökade kostnader för gemensamma anläggningar (främst vatten- och
avloppsanläggningar och vägar). Det är därför viktigt att en medveten ansträngning görs för att anpassa
bebyggelsen till platsens förutsättningar. Höga krav bör ställas på byggnadsteknik, avloppsteknik och
gestaltning.

22

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Rev. Planprogram Aröd

Jämförelse med aktuell översiktsplan
Utredningsområden enl Översiktsplanen 2010 möjlig förtätning och bostadsutveckling
Kommunen har i Översiktsplanen 2010 pekat ut Bergliden, Arödsdalen, Åranneberg och Dalsberg. Som
möjlig omvandling förtätning och bostäder 2020 respektive 2050 ska prövas. De öppna markerna bidrar
starkt till Aröds lantliga karaktär. Markerna kan dock endast förväntas vara öppna så länge de brukas som
jordbruksmark. Viktiga promenadstråk passerar genom Dalsberg området. Marken inom Arödsdalen
brukas fortfarande delvis som åkermark och fyller därmed en viktig funktion ur landskapsbildssynpunkt.
Området utgör en viktig markreserv för framtiden för Sveriges självförsörjning
De områden som i ÖP 2010 anges som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde” föreslås bli
22
detaljplanelagda enl Planprogram Aröds riktlinjer.
Även bebyggelseområdena Södra Aröd/Kusten och Knaverstad, som i ÖP 2010 inte anges som ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde”, föreslås bli detaljplanelagda. Skälet till detta är att ett syfte med
planprogrammet är att alla områden med områdesbestämmelser ska ersättas med detaljplaner.
De två områden som i ÖP 2010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i norra Arödsdalen
(längs Korpedalsvägen/Björkliden) respektive på berget längs Bergliden, föreslås bli planlagda för
bostäder. Planförslagets tidplan skiljer sig från översiktsplanen (ÖP 2010) där angivelsen för bostäderna är
år 2050 vilket indikerar låg prioritet. Planprogrammet skiljer sig här ifrån översiktsplanen med möjlighet
att detaljplanerna startar redan 2021. Det finns med i gällande portföljtidplan och utgår ifrån samordning
med VA:s utbyggnad i området. Något som går i linje med politikens mål om ökad samordning mellan
VA och byggnation i hela kommunen.
Det område som i ÖP 20102010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i västra delen av Aröds
dalen (längs Arendalsvägen) föreslås inte bli detaljplanlagd pga jordbruksmarkens ökade betydelse och
värde.
Gällande Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar ut
olika områden för bostäder 2050. Befintliga bostadsområden anges som möjliga för förtätning eller
omvandling (d v s omvandling från fritidshus till åretruntboende). Enligt ÖP2010 ska inga nya tomter
eller nya avstyckningar tillskapas i kuststräckan. Här skiljer sig planprogrammet från Översiktsplanen som
nedan tar upp möjligheten att eventuellt pröva utökade byggrätter i detaljplanerna i samband med att det
detaljplaneläggs för att göra om Områdesbestämmelserna. Prioriterade kustområden för boende med
kollektivtrafik (möjlighet till omvandling av fritidshus samt ny exploatering): Kovikshamn, Tjuvkil, Instön,
Ödsmålsmosse/Rörtången, Aröd.

23

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Rev. Planprogram Aröd

Planprogram Aröd

Områden att detaljplanera
I detta avsnitt presenteras de områden som föreslås bli föremål för detaljplanering.
Det finns två utgångspunkter för programmets förslag på områden som ska bli föremål för detaljplanering
•
•

Områden med områdesbestämmelser ska detaljplaneras och nya detaljplaner ska även tas fram för
befintliga detaljplaner.
Ställningstagande ska göras kring de områden som ÖP pekar ut, d v s ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde” respektive ”Nya bostäder 2050”).

Figur 16. Delområden (röd linje). Varje delområde redovisas separat i kapitlet. Utgångspunkt är befintliga detaljplaner (turkos linje) och
befintliga områdesbestämmelseområden (mörkblå linje). I Detaljplanearbetet fastställs planområdenas omfattning.
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Här redovisas riktlinjer utifrån programförslagskartan på sista sidan med inriktning på
bevarande, omvandling, förtätning och ny exploatering.

Bergliden
Nuläge
Inom området finns två bergstoppar. Den västra bergstoppen är inte trädbevuxen och erbjuder fantastisk
utsikt, se foto. Den östra bergstoppen har en platå och är därför trädbevuxen och erbjuder därför ingen utsikt.
Det finns även en ”liten” utsikt från svackan mellan bergstopparna, sannolikt till följd av röjning.
Befintlig detaljplan är utgångspunkt för Bergliden-området. Detta område är något utvidgat åt öster. Dit finns
öppningar mellan befintliga fastigheter och markens lutning är måttlig.
Bebyggelsen ligger längs vägen Bergliden, en väg som klättrar upp från dalgången och upp på den östra
bergsidan där den rundar/omringar en skogklädd bergstopp (östra berget) som når 53 m.ö.h. På baksidan av
bergstoppen är vägens nivå ca 47 m. All bebyggelse ligger på utsidan av den svängda vägen. Längst i väster, vid
vägens ände, ligger ytterligare en bergstopp (västra berget) och den når 57 m.ö.h.
Merparten av bebyggelsen ligger relativt inbäddade bland trädbestånd och berg. Mot slutet av vägen är
omgivningen öppnare men inte heller från dessa byggnader ser man havet. Omedelbart söder om det allra
västligaste huset finns en utsiktspunkt, en liten bergstopp, med en vidvinklig utsikt utan skymmande träd där
havet skymtar i flera riktningar. Bortsett från utsiktsplatser på berg längs kusten är denna utsiktsplats
förmodligen den bästa på hela Arödshalvön och är därför en viktig målpunkt för närrekreation i Aröd. I en
svacka mellan de båda bergstopparna, på sydsidan av vägen, har man också utsikt ut över havet men utblicken
är smal, nästan som en tittglugg jämfört med utblicken från utsiktsberget. Trots den begränsade utblicken är
detta område varifrån man har utsikt, värdefullt eftersom det är mer lättillgängligt jämfört med
utblickspunkten uppe på berget. Fortlevnad av utblick härifrån är beroende av att uppväxande träd hålls efter.
Områdets areal är ca 1.5 ha och är detaljplanelagt 1953, som allmän plats – park. Området är privatägt.
Området ligger ca 1 km från hållplats för kollektivtrafik, som trafikeras med enstaka turer dagligen.

Figur 17. Utsikt (vidvinkel) från utsiktsberget vid vägen Berglidens ände. Havet ses i flera riktningar och till vänster
ses Arödsdalens jordbrukslandskap.
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Inför kommande planering
Bergliden är högst prioriterad eftersom en förtätning kan följa befintliga strukturer genom förtätning på båda
sidor om befintlig väg och följer VA-utbyggnaden i området som redan pågår för Bergliden redan nu 2021.
Möjligt att pröva exploatering av friliggande enbostadshus och sammanbyggda hus som förhåller sig till
befintlig bebyggelse i 1–2 våningar (volym och uttryck), enplanshus med suterräng. Det är av vikt att ny
bebyggelse inte sticker upp och skymmer utsikt från befintliga hus samt att allmänhetens tillgång till
utsiktsplats värnas.
Nya tomter kan prövas mellan vägen och bergstoppen som vägen rundar (östra berget). Sett från bebyggelse
på andra sidan Bergliden-vägen ska nya byggnader inte sticka högre upp än befintliga trädtoppar på berget.
Området med utsikt ut över havet, i svackan mellan de två bergstopparna, har potential att vara en attraktiv
allmänning, inte minst för boende på Bergliden. Att det finns en måttligt trädbevuxen svacka mellan de två
bergen innebär även att vissa befintliga hus antas ”uppleva öppenhet och rymd” i riktning mot havet även om
man inte ser själva havet. Dessa värden bör beaktas vid prövning av ny bebyggelse.
Rekommendationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 68.
Prövas för exploatering för ca 5–10 bostäder längs med Berglidsvägen bostäder i 1–2 vånings
småhusbebyggelse.
Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd
Hänsyn till naturliga rinnvägar och lågpunkter.
VA, dagvattenutredning krävs.
Siktlinjer och utsikter viktiga att beakta i utveckling.
Hänsyn till kraftledning måste tas.
Området behöver anslutas till kommunalt Vatten och avlopp.
Vägarnas standard behöver utredas.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen.
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse avseende höjd,
placering, samt befintliga tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
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Arödsdalen – norra delen
Nuläge
Området präglas av det odlingslandskap som området omger samt att bebyggelse exponeras ut mot
odlingslandskapet. Från en stor del av tomterna kan man blicka ut över den öppna dalgången. En lantgård ligger på
västra dalsidan.
De befintliga bostadshusen ligger längs södra delen av Södra Arödsvägen eller längs vägar som ansluter till Södra
Arödsvägen. Trafiken matas söderut till väg 624.
Marken öster om Norra Arödsvägen är idag sank, slyig och igenväxt, men skulle skulle eventuellt återfå sitt
brukningsvärde. Om inte marken åter hävdas inom kort kommer brukningsvärdet att försvinna.
Inför kommande planering
Ny bebyggelse föreslås i det öppna jordbrukslandskapets norra ände, längs vägarna Korpedalsvägen och Björkliden.
Området överensstämmer med översiktsplanens område ”Nya bostäder 2050”. Principen är att alla nya tomter är
placerade utefter befintliga vägar och att ny och befintlig bebyggelse bildar ett sammanhängande bebyggelseområde.

Anledning till att det är lämpligt att exploatera denna mark trots jordbruksmark är att denna jordbruksmark till stor
del är fuktig och håller på att buskas igen, det allmänna intresset av bostäder på platsen väger tyngre än
jordbruksmarken. Vidare är väginfrastrukturen på plats och genom att detta område utgör en perifer och nästan
avskild del av dalgången blir påverkan på landskapsbilden begränsad. Med exploateringen i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur uppnås övervägande fördelar. Läget för den i anspråkstagna jordbruksmarken är ur
jordbrukssynpunkt perifer och leder inte till fragmentisering eller försvårande av jordbruket även om
jordbruksarealen krymper. Planprogrammets syfte är att med förbättrade vatten- och avloppsförutsättningar
möjliggöra en utveckling av Aröd genom omvandling och förtätning. Ett större befolkningsunderlag i området
stärker möjligheterna till effektiv kollektivtrafik, utökad kommunal service och större samnyttjande av infrastruktur.
Ianspråktagande av den utpekade jordbruksmarken bör i sammanhanget ses som en del av ett angeläget allmänt
intresse. Marken pekas ut som bostäder i översiktsplanen och bör med fördel användas för bostadsändamål.
Föreslaget område ligger inom befintliga strukturer där vägar och angränsande bebyggelse finns.
Planprogrammet föreslår prövning av ny bostadsbebyggelse på jordbruksmarken i Arödsdalens nordligaste del (se
område A i vidstående bild), längs vägen Björkliden, vilket ligger i linje med kommunens översiktsplan med
inriktningen Nya bostäder 2050. Samtidigt föreslås att jordbruksmarken i översiktsplanen som utpekas för bostäder
i dalens västra del (se område B) undantas exploatering. Då det är ett större jordbruksvärde inom området som
blivit viktigare att värna än när översiktsplanen antogs 2010. Jordbruksmarken som föreslås exploateras omfattar
ca 1,5 till 2,2 hektar mark vilken används för bete.

28

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Rev. Planprogram Aröd

Figur 18. Bostäder 2050 enligt ÖP2010. Båda områdena utgörs av jordbruksmark. Planprogrammet föreslår nyexploatering på område A men
ingen exploatering på område B.
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Avvägning av exploatering på jordbruksmark
I plan- och bygglagens 2kap 2§ och miljöbalkens 3kap 1§ anges att mark- och vattenområden ska
användas för 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. Vid
kommunal planläggning och i bygglovsärenden ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse 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. Med väsentligt samhällsintresse avses i lagen bland annat bostadsförsörjning.
Med exploateringen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur uppnås övervägande fördelar.
Läget för den i anspråkstagna jordbruksmarken är ur jordbrukssynpunkt perifer och leder inte till
fragmentisering eller försvårande av jordbruket även om jordbruksarealen krymper. Planprogrammets
syfte är att med förbättrade vatten- och avloppsförutsättningar möjliggöra en utveckling av Aröd genom
omvandling och förtätning. Ett större befolkningsunderlag i området stärker möjligheterna till effektiv
kollektivtrafik, utökad kommunal service och större samnyttjande av infrastruktur. Ianspråktagande av den
utpekade jordbruksmarken bör i sammanhanget ses som en del av ett angeläget allmänt intresse. Marken
pekas ut som bostäder i översiktsplanen och bör med fördel användas för bostadsändamål. Föreslaget
område ligger inom befintliga strukturer där vägar och angränsande bebyggelse finns.
Övrigt
Nyexploatering av 1–2 tomter i änden av Korpedalsvägen i öster är lämplig att studera. Även i väster vid
Nolhagsvägen kan exploateriang av upp till 3-4 tomter studeras men risk för översvämning/störning av
områdets dagvattenfördröjande funktion behöver beaktas.
Rekommendationer
• Nybyggnation av friliggande bostäder, förtätning prövas för ca 10–20 bostäder i form av 1–2
vånings friliggande småhusbebyggelse.
• Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 292
• Anpassning till och avgränsning mot omgivande jordbrukslandskap. Siktlinjer och utsikter viktiga
att beakta i utveckling.
• Hänsyn ska tas till kraftledningen som korsar området.
• VA, dagvattenutredning krävs.
• En förutsättning för att nya tomter och utökade byggrätter. Ãr anslutning till kommunalt vatten
och avlopp.
• Geoteknik.
• Vägstandard.
• En förutsättning för att nya tomter och utökade byggrätter är anslutning till kommunalt vatten
och avlopp.
Vägstandard.
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Arödsdalen – södra delen
Nuläge
Bebyggelsen ligger i ett exponerat läge, på större åkerholmar och på bergssidor, på ömse sidor av den smala, öppna
dalgången.

Inför kommande planering

I översiktsplanen redovisas möjlighet till bostäder men med anledning av att området utgörs av jordbruksmark bedöms
inte aktuellt att föreslå bebyggelse inom det aktuella området.

Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 68.
•
•
•
•
•
•
•

Prövas för exploatering för ca 2-–5 bostäder längs med berglidsvägen bostäder i 1–2 vånings
småhusbebyggelse.
Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
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Norra Aröd - Anneberg
Nuläge
Större delen av hela området är detaljplanelagt. I det nordöstra hörnet finns dels några tomter med
områdesbestämmelser. I det nordöstra hörnet obebyggd mark inom fastigheten Flögen 1:21 och för
vilket det finns ett planbesked som anger att ca 7 villatomter kan prövas i detaljplan.

Västra delen av Hallebäcksvägen.
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Del av Flögen 1:21 längs Hallebäcksvägen, sedd från vägkröken vid fastighetens sydspets. Fastigheten är plan.
För att nå området med bil måste man köra via det intilliggande vägnätet i Stenungsunds kommun men
med cykel finns koppling till vägnätet i övriga Aröd.
Förutom Flögen 1:21 är området förhållandevis tätt bebyggt,
Rekommendationer
Befintligt planbesked 7 bostäder.
Undersök möjligheten att förtäta men enstaka enbostadshus främst inom Flögen 1:21.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
Naturelement identifierade i naturvärdesinventeringen ska sparas.
Pröva ytterligare förtätning i området
Behålla karaktären med luftiga tomter. Ca 10 hus befintlig väg.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp.
Vägstandard
Geoteknik
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Norra Aröd - Årännarberg
Nuläge
Årännarberg är ett större sammanhängande område bestående av mestadels fritidsbebyggelse.
Området är väl utbyggt. Friliggande småhus av fritidshuskaraktär där flertalet har blivit åretruntboende.
Större delen av Norra Aröd – Årännarberg karaktären ”Bebyggelse i skog”. Att bebyggelsen ligger i skog
är mest påtagligt i de södra delarna. Längst i norr är karaktären ”kust” - omgivningen är karg och man har
utblick över havet.
Befintlig detaljplan akt nummer 65, fastställd 1953.

I det nordvästra hörnet av Norra Aröd, kring Nedre Rådalsvägen, finns utblickspunkter över havet.
Delvis havsutsikt.
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Rekommendationer
Det finns ett antal områden som ligger i anslutning till befintligt gatunät och som har förhållandevis flack
topografi och som därför är av intresse för nybyggnation, se ovanstående figur. Det finns dock anledning
att vara restriktiv mot möjliggörandet av ny bebyggelse i Norra Aröd. Främsta anledning är att gatunätet
är undermåligt, såväl i Norra Aröd som längre söderut i Aröd.
•
•
•
•
•
•

Färdigbyggt område titta här på förtätning genom enstaka ca 10-15 friliggande småhus.
Bostadsområden för omvandling och komplettering av enstaka tomter, pröva eventuellt ökad
byggnadsarea.
Komplettering av friliggande villor och parhus kan prövas.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.

Bebyggelse kring Rådalsvägen. Ganska öppet men omgivet av berg och skog.

Hästemossen just söder om bebyggelsen kring Marias väg är inte en mosse utan har öppet vatten.
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Norra Aröd - Alelyckan
Nuläge
Aröds badplats tillhör en av de viktigaste rekreationsplatserna i kommunen.
Området anges inte som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde” i ÖP 2010. Med sin slingriga kustväg,
bebyggelsen som vänder sig mot havet, den vackra naturen, alla bryggor och de populära badplatserna kan
området sägas utgöra ”Aröds Riviera”.
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De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. Flertalet hus har dov färgsättning men
ljusa fasader är inte ovanliga. Bergssidorna som vänder sig mot havet är kala och längre upp glest beväxta.
Längst bak bildar den bakomliggande skogen en fond med enhetlig horisontlinje.
Vadholmens badplats utgör en regionalt betydelsefull målpunkt.
Samtliga bebyggda fastigheter har områdesbestämmelser. Undantag är två tomter längst i söder som är
detaljplanelagda. Antal bostadshus: 61, antal byggnader åretruntboende: 18
De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. På udden i norr finns en grupp på ett
knappt tiotal bostäder. På den sydvästra delen ligger enstaka byggnader infogade i terrängen. Byggnaderna
ligger främst på östra sidan av vägen, en bit upp i sluttningen, men det finns byggnader vid strandkanten.
Byggnaderna är mestadels en till en och en halv våning höga och fasader är övervägande i trä.
Sydöstra delen vänder sig bort från kusten, österut mot Vallby kile-slättens odlingsmark. Här finns ett
tjugotal fastigheter vilka alla nås via Jakobsvägen. Bebyggelse ligger grupperad i sluttningen och här finns
bl a en äldre gård.
Stranden, klipporna och omgivningen kring Södra Arödsvägen är attraktiv och stråket utgör en
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, inte bara för de som bor i närområdet. Tillgängligheten till
detta område är viktig.
Vägen är smal och slingrig och den södra delen ligger nära havsnivå. Det innebär att vägen kan
översvämmas vid stigande vatten. Det innebär att en kortare vägsträcka ligger under vatten vid stigning
med 1,735 m (högsta havsvatten i dagens klimat) och att en cirka 600 meter lång sträcka, från
parkeringen och norrut, ligger under vatten vid stigning med 2,4 m (högsta högvatten år 2100).
Rekommendationer
Karaktären av attraktivt bohuslänskt kuststråk med kala klippor, grunda stränder,
badplatser, bryggor, vindpinad vegetation, en obruten bård av högre trädbestånd i
bakgrunden (horisontlinjen sett från havet) och väl inpassad fritidsbebyggelse är viktig att
bevara. Man ska då beakta såväl betraktare som rör sig på land längs stråket som
betraktare som befinner sig ett stycke ut till havs eller ute på Vadholmen. Bebyggelsen
bör även i fortsättningen passas in i terrängen och i de flesta fall ha dova färger. Inga hus
tillåts bryta horisontlinjen sett från havet. Nockhöjd bör vara i samma storleksordning
som befintliga byggnader. Avverkning av skog i horisontlinjen bör undvikas för att inte
skapa brott i den jämna horisontlinjen (sett från havet). Då många tomter med
havskontakt i området har privatiserat stränderna bör ingen mer sådan exploatering ske.
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplanen behöver beakta vägens framtida funktion, bl a stigande havsnivå och stabilitet.
Detaljplanera för att ersätta områdesbestämmelser.
Eventuellt pröva ökad byggnadsarea.
Kusten påverkas av stigande havsvattennivåer, klimatanpassade skyddsåtgärder för stigande vatten
krävs längs med befintlig väg.
Utveckling av större bad och båtvikar.
Aröds badplats och kusten ska vara en tydlig målpunkt.
Förutsättningar för bättre parkeringsmöjligheter skapas.
Aktiviteter som stärker friluftslivet är positivt för området, till exempel stigar, bryggor, bad och
liknande.
Inom fastigheter med aktiv jordbruksverksamhet föreslåsatt områdesbestämmelsen upphävs.
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Knaverstad
Nuläge
Detta delområde består av ett antal områdesbestämmelseområden. Den samlade bebyggelsen kring väg
624 utgör en by med delvis traditionell prägel.

Rekommendationer
•
•

Detaljplanera för att ersätta områdesbestämmelserna i området.
Eventuellt pröva ökad byggnadsarea.
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GENOMFÖRANDE
Det är viktigt att de målsättningar och kvalitéer som beskrivs i programmet finns med i all detaljplanering
och genomförande i området.
Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna för genomföranandet. Inför detaljplanearbete bör
kommunen utreda ekonomi- samt genomförandefrågor.
Tidplan
Efter färdigställande av planprogrammet ska det ligga till grund för etappvis detaljplaneläggning inom
området. Initiativ till planläggning kan antingen tas av fastighetsägare eller kommunen.
Varje ny detaljplan inom området kommer att ges en genomförandetid som anpassas efter
förutsättningarna för genomförandet.

Avtal och överenskommelser
Plankostandsavtal
Ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och exploatör innan arbetet med detaljplan påbörjas. I
plankostnadsavtalet regleras kostnader för framtagande av detaljplan såsom för utredningar,
personalkostnader och annonser mfl.
Exploateringsavtal/ Genomförandeavtal
Vid framtagande av detaljplan för respektive utbyggnadsetapp skall exploateringsavtal och /eller
genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna/exploatörerna. I avtalet skall
ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildning, kostnadsfördelning för utbyggnad av
allmän plats mm regleras. Exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet skall träffas innan respektive
detaljplan godkänns av kommunen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området, vilket även innefattar
dagvattensystemet. I samband med detaljplaneläggning bör utredning av hur tillkommande dagvatten från
planområdet ska hanteras ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
Geoteknik
Före utbyggnad skall respektive fastighetsägare/exploatör genomföra erforderliga geotekniska utredningar
och undersökningar.
Vägar
En trafikutredning ska tas fram vid framtagandet av varje detaljplan.
Parkering
Det finns en allmän parkering till den kommunala badplatsen i Aröd i övrigt sker parkering på respektive
fastighet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheterna som berörs av planprogrammet är i privat ägo, kommunal mark i västra delen av området
och i nordvästra delen äger Bokab en fastighet.
I samband med detaljplaneläggningen kan enstaka avstyckningar komma att medges som utförs av
lantmäterimyndigheten.
Gemensamhetsanläggningar
Inom området finns ett antal gemensamhetsanläggningar för bl a avloppsanläggningar, ledningar och vägar
som förvaltas av samfällighetsföreningar. Dessa kan komma att ombildas/tas bort i samband med att
kommunalt va byggs ut i området. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av
lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning
och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader
för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
Ledningsrätt
Inom området finns ledningsrätter för bla el-, teleledning och optokabel.
I samband med utbyggnad av kommunalt va i Aröd kommer nya ledningsrätter eller avtal att upprättas.
Ekonomi
Kostnaderna för upprättande av detaljplan kommer att regleras med planavgift i samband med att bygglov
beviljas för de fastigheter som genom nya detaljplan får utökad högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften
följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa. Detta omfattar därmed alla fastigheter inom
planområdet, förutom de fastigheter som inte får utökad tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneläggning eller ändring tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.
Kommande detaljplaner bekostas av exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunalt VA i området men ansvar inte för vägar.
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Föreslagen etappindelning för kommande detaljplanering
Inför kommande detaljplanläggning av Aröd behöver Aröd delas upp i olika detaljplaner.
Etapper, de utgår främst ifrån VA-utbyggnadsplanen, samordning mellan VA och byggnation.
Programmets förslag på uppdelning är:

1. Bergliden (Etapp 1 VA)
2. Arödsdalen - södra (etapp 1och 2 VA)
3. Arödsdalen – norra (etapp 4 VA)
4. Norra Aröd – Alelyckan (etap 4 och 5)
5. Norra Aröd Årännarberg, Norra Aröd - Anneberg (etapp 5)
6. Norra delen av södra Aröd / Kusten (etap 3)
7. Knaverstad
Va:s utbyggnad Bergliden (VA etapp 1), Arödsdalen Södra (Etapp 1–2 VA. Östra delen i Aröds
dalen-södra är E1, västra delarna etapp 2. Aröds dalen-norra. (etapp 4 VA). Norra Aröd -Alelyckan
västra ljusblåa området etapp 5. Norra Aröd -Alelyckan resterande område och Årännarberg (Etapp 5
VA). Resten detaljplaneras efteråt.
För alla detaljplaner nämnda under rubriken områden att detaljplanera krävs att en trafikutredning tas
fram inom vardera detaljplanen. Framförallt tillfartsvägen till södra Aröd är smal och skred/geoteknik
behöver beaktas.
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Sammanträdesprotokoll

2021-11-02
19 (22)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 146/2021

Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414)
Sammanfattning
Planprogram Aröd har tagits fram som ett fortsatt arbete med utgångspunkt i Översiktsplan
2010 (Antagen 2012). Planprogrammet ger en övergripande inriktning för kommande
detaljplaner i området.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning
och hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska
planprogrammet ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande
detaljplaner. Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i
regionala och kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad
samordning mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet var ute på samråd under tiden 1a mars och 30e april. De inkomna
synpunkterna har hanterats av förvaltningen i tillhörande samrådsredogörelse och aktuellt
planprogram har reviderats i enlighet med detta.
Förvaltningen rekommenderar att det reviderade planprogrammet godkänns.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Godkännande av Planprogram Aröd
Bilaga Programrapport Planprogram Aröd
Bilaga Rev. Planprogram Aröd
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i
översiktsplanen återigen lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd.
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa fler
kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.
Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

19 Godkännande av Planprogram Aröd - KS2019/0414-68 Godkännande av Planprogram Aröd : Protokollsutdrag - Godkännande av Planprogram Aröd - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-11-02
20 (22)

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Planprogram för Aröd i Kungälvs Kommun godkänns.
2. Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i översiktsplanen återigen
lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd.
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa
fler kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.
Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen
__________
Expedieras till:

Erik Liedner
Anna Hedlin

För kännedom till:

Gunilla Carlsson Gremner

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 146/2021

Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414)
Sammanfattning
Planprogram Aröd har tagits fram som ett fortsatt arbete med utgångspunkt i Översiktsplan
2010 (Antagen 2012). Planprogrammet ger en övergripande inriktning för kommande
detaljplaner i området.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning
och hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska
planprogrammet ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande
detaljplaner. Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i
regionala och kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad
samordning mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet var ute på samråd under tiden 1a mars och 30e april. De inkomna
synpunkterna har hanterats av förvaltningen i tillhörande samrådsredogörelse och aktuellt
planprogram har reviderats i enlighet med detta.
Förvaltningen rekommenderar att det reviderade planprogrammet godkänns.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Godkännande av Planprogram Aröd
Bilaga Programrapport Planprogram Aröd
Bilaga Rev. Planprogram Aröd
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i
översiktsplanen återigen lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd.
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa fler
kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.
Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Planprogram för Aröd i Kungälvs Kommun godkänns.
2. Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i översiktsplanen återigen
lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd.
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa
fler kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.
Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen
__________
Expedieras till:

Erik Liedner
Anna Hedlin

För kännedom till:

Gunilla Carlsson Gremner

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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11/8/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 (Dnr KS2021/0906-2)
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. Gällande
översiktsplan anger för den norra delen av det aktuella området bostäder år 2020. Området
som helhet ligger inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det aktuella
området är detaljplanelagt med markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var
tanken att den nya skolan i Kärna skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att
uppföras på en annan plats i Kärna.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och
cykelvägar mot Kärna centrum. I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som
rör cirkulationsplats och gång- och cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa
frågor i ett nytt exploateringsavtal.
En planläggning med grund i ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas
upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två
områdena ske samtidigt.
Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Bakgrund
Ansökan avser byggnation cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. I förslaget ingår radhus
(25 st), mindre flerbostadshus (totalt 28 lägenheter) och ett LSS-boende (6 lägenheter).
Lagfarna ägare till fastigheterna är Kärna Lokal utvecklings AB och Västerhöjdens Mark AB.
Dessa aktörer ligger även bakom denna ansökan om planbesked.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bild 1. Det aktuella områdets lokalisering i Kärna. Sydväst om det aktuella området pågår för
närvarande byggnation av nya bostäder, inom ramen för befintlig detaljplan.

Bild 2. Förslag på ny bebyggelse.

Det aktuella området är relativt kuperat och sluttande, med omväxlande berg i dagen och
vegetation. Söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse, mot sydväst pågår byggnation av nya
bostäder. Den föreslagna nya bebyggelsen kommer att ansluta till denna bebyggelse. Norrut
ligger ett mindre industriområde, i vilket bl.a. en skjutbana ligger. Cirka 400 meter österut,
fågelvägen, ligger centrala Kärna, med bl.a. skola och förskola. Nya lokaler för friskolan i
Kärna, en fristående förskola och idrottshall är under uppförande. Investeringar i
kommunala skolan och förskolan är planerade andra halvan 2020-talet.
Gällande översiktsplan anger för norra delen av det aktuella området bostäder 2020.
Området som helhet ligger inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det
aktuella området är detaljplanelagt (Hermansby 331, laga kraftvunnen 2008) med
markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var tanken att den nya skolan i Kärna
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skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att uppföras på en annan plats i
Kärna. Inom ramen för detta planarbete genomfördes utredningar rörande geoteknik,
bergteknik, arkeologi, trafik och VA.

Bild 3. Delar av föreslagen ny bebyggelse ligger på den plats som den nya skolan i Kärna
ursprungligen skulle placeras (röd yta).

2017 var den södra delen av området, aktuellt i ett planbeskedsärende. Den gången blev det
nej, bland annat på grund av andra utbyggnadsprioriteringar.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. VA-organisationen
säger i dagsläget nej till nya påkopplingar från Ytterby och ut mot kusten. Nya
överföringsledningar planeras att vara klara och driftsatta under 2023. Det är dock inte
säkert att detta löser hela problematiken. Utredningar pågår för att finna lösningar, men i
dagsläget finns inget datum för när nya anslutningar kan tillåtas.
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och
cykelvägar mot Kärna centrum.
I juli 2021 inkom Bokab med en ansökan om planbesked (KS2021/1265) för villatomter på
fastigheten Torsby 1:8, som angränsar till det aktuella området.
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Verksamhetens bedömning
En planläggning enligt ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas upp så
att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två
områdena ske samtidigt.
De utredningar som togs fram för den detaljplan som täcker delar av det nu aktuella
området kan sannolikt utgöra underlag i en ny planläggning. Kompletterande utredningar
behövs sannolikt avseende exempelvis VA, dagvatten/skyfall, trafik, naturvärden och buller
från nytillkommande trafik och från den närliggande skjutbanan.
I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som rör cirkulationsplats och gångoch cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa frågor i ett nytt
exploateringsavtal. Hur trafiken från nya bostäder bäst ansluts till vägnätet får studeras
noggrannare under planläggning. Att skapa gena gång- och cykelvägskopplingar från
området till målpunkter i Kärna centrum är mycket viktigt för tillgängligheten. Det aktuella
området ligger fågelvägen bara cirka 400 meter från centrala Kärna, med skola, förskola,
busstation, livsmedelsbutik m.m. Dock saknas gena kopplingar, det faktiska avståndet är i
dagsläget cirka 1 km.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens
resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet en ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen, under förutsättning att vattenkapaciteten i
ledningsnätet är säkerställd innan detaljplanen antas.
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Kommunstyrelsens strategiska mål
Föreslagen planläggning kommer vid färdigställande bidra till målet planberedskap för
bostäder, verksamhetsmark och handel, vars indikatorer bl.a. rör antalet bostäder i
lagakraftvunna planer.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen – Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet, då
en blandning av bostadsformer uppförs i närheten befintlig service och infrastruktur.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens gällande översiktsplan anger för aktuellt område markanvändning bostad.
Föreslagen planläggning bedöms därför ha stöd i översiktsplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att skapa nya bostäder på en plats i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kommunal service bedöms vara fördelaktigt ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv.
Nya bostäder på den aktuella platsen ligger i närheten grönområden samt befintliga
förskolor och skolor. En ny friskola och ny fristående förskola är också under uppförande i
centrala Kärna. Under planläggningens gång kommer det finnas möjlighet för närboende att
lämna synpunkter på den föreslagna nya bebyggelsen.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas
2025 och detaljplan antas 2027. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

clas@darvik.se
hakan.olsson@fforum.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Clas Darvik <clasdarvik@icloud.com>
den 12 maj 2021 16:23
Kungälvs kommun
Henrik Johansson; Viktor Heineson; Fp Håkan
Begäran om planbesked Västerhöjden
begaran-om-planbesked blankett 5 maj HO (kopia)-1 (kopia 2).pdf;
PastedGraphic-1.pdf; VMAB - bil nr1a ansökan.docx; Buraia AB bil nr
1b ansökan.pdf; situationsplan 2021 05 07.pdf; principskiss 2021 05
12 .pdf

Kategorier:

SANDRA

Begäran om planbesked Torsby 1:9 och Torsby 1:37
Bifogar utöver ansökningsblankett scannade påskrifter från oss bägge fastighetsägare.
Bifogar Bilaga nr 1a och 1b korta presentationer av sökanden
Bifogar även planskiss och bilder över hur det skulle kunna gestalta sig.
Planskiss:
I planerna ingår att Skoltomten Torsby 1:37 bebyggs med 7 st fyrbohus (28 lgh) och
återstående del av Torsby 1:9 med ca 25 radhus plus ett LSS-boende (6 lgh) eller liknande.
Eventuella frågor besvaras av Clas Darvik 0705-284646, clas@darvik.se eller Håkan Olsson
0706-205131, hakan.olsson@fforum.se>
Med vänlig hälsning,
Västerhöjdens Mark AB/Buraia AB
Clas Darvik/ Håkan Olsson
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BEGÄRAN OM PLANBESKED
Skicka blanketten till:
eller:

kommun@kungalv.se
Kungälvs kommun/Plan
Stadshuset
442 81 Kungälv

Fastighet och fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Namn (företag eller privatperson)

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress (gata, box)

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer

Ort

E-postadress

Eventuell kontaktperson

Sökande (om annan än fastighetsägare)
Namn (företag eller privatperson)

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress (gata, box)

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer

Ort

E-postadress

Eventuell kontaktperson

Ärendet gäller planläggning av område
☐Enbostadshus
☐Enbostadshus i grupp
☐Fritidshus
☐Flerbostadshus
☐Annat specialbostadshus ☐Handel

☐Radhus, parhus, kedjehus ☐Tvåbostadshus
☐Studentbostadshus
☐Hus för äldre eller funktionshindrade
☐Kontor
☐Lager, industri, hantverk

☐Annan byggnad eller anläggning. Ange vilken: ___________________________________________________________

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter
☐Hyresrätt

☐Bostadsrätt

☐Äganderätt

Produktion
Antal månader

Sammanlagd byggnadsarea

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inklusive moms tusentalkronor

Därav bruttoarea bostäder
Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Beskrivning och motivering av projektet

Bilagor
☐Situationsplan eller karta
över området (obligatorisk)
☐Översiktlig miljöbedömning
☐Avfall
☐Riskanalys

☐Geoteknisk undersökning
(översiktlig)
☐Energi- och hushållning
☐Exploateringsgrad/BTA
☐Upphävande av strandskydd

☐VA-lösning

☐Trafiklösning

☐Tillgänglighet
☐Hälsa och säkerhet
☐Modell, fotomontage eller liknande
☐Hustyper

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Underskrift
Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren)

Namnförtydligande

Information
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1§

Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas,
ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2§
På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin
avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3§

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med
den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär
och ungefärliga omfattning.

4§

När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
något annat.

5§

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att
inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna
handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till
insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för
de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi
behöver spara och behandla dessa uppgifter för att handlägga ärendet i enlighet med Plan- och bygglag
(2010:900). Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna
för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens
räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den
rättsliga grunden för behandlingen är Plan- och bygglag (2010:900).
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i
enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter
kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som
är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.
Kategorier av personuppgifter som berörs: Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mailadress.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt till information och ett registerutdrag med
information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av
dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter
(dataportabilitet). Du når våra dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är
Datainspektionen. datainspektionen@datainspektionen.se.
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Västerhöjden Mark AB
Västerhöjden Mark AB, 556944-7526 (VMAB) är sedan 2013 ägare av fastigheten Torsby 1:9. Via bolag är det
Thomas Arvidsson som driver Kärna Rör AB och Clas Darvik, boende på Lövön större delen av året, som står
bakom VMAB som ägare. Syftet med bolaget har varit att hitta vägar att utveckla marken till bostadsbebyggelse i
enlighet med den detaljplan som antogs av Kungälvs kommun 2008.
Sedan vi förvärvade den planlagda marken 2013 har vi fördelat marken till olika lämpliga lokala byggare. Ungefär
50 bostäder är nu färdigställda och inflyttade och ytterligare ca 35 st är under produktion och blir färdigställda
inom ungefär ett år. Inom den befintliga detaljplanen återstår bara den så kallade skoltomten. Som var avsedd för
lokaler för Friskolan.nu i Kärna.
Skoltomten kommer inte till användning som skola då de nu håller på och bygger nya lokaler för Friskolan i
närheten av deras befintliga lokaler. De nuvarande ägarna av skoltomten Torsby 1:37, Buraia AB, vill planändra
marken till bostäder.
i anslutning till skoltomten återstår nu en del av Stamfastigheten Torsby 1:9 som idag saknar detaljplan men som i
den befintliga planbeskrivningen står uppsatt som ett ”framtida” område för ytterligare utbyggnad.
Av egen erfarenhet vet vi att efterfrågan på bostäder i området är stor. Både i och kring området är infrastrukturen
redan utbyggd med vägar, ledningar, elledningar, förskolor, skolor, kollektivtrafik etc, vilket enligt oss gör det
särskilt gynnsamt att fortsätta exploatera området med bostäder.
Västerhöjdens Mark AB och Buraia AB är nu intresserade av att tillsammans gå vidare med att pröva
lämpligheten till ytterligare bostadsexploatering av Västerhöjden. Vi har sonderat detta vid ett möte med Henrik
Johansson och Viktor Heineson på planenheten i Kungälvs kommun och de tyckte att vi skulle komma in med en
ansökan om planbesked.
Med vänlig hälsning,
Västerhöjden Mark AB
Clas Darvik
0705-284646
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Västerhöjden
Bakgrund till planansökan

Fastighetsägaren för Torsby 1:37, KLUAB, är dotterbolag till Buraia AB, 559257-2084.
Sökanden, BURAIA AB, är ett lokalt förankrat aktiebolag med 6 direkta aktieägare. I bakgrunden finns
dock KLABs gamla aktieägare, cirka 200 stycken, som har avtal om exploatering av Torsby 1:37 med
Buraia AB och KLUAB. KLUAB tillkom en gång i tiden i syfte att bygga skola på Torsby 1:37.
Syftet med ansökan är att skapa förutsättningar för ytterligare nybyggnation av bostäder på
Västerhöjden. Området har utvecklats till ett attraktivt och efterfrågat bostadsområde. Vid
framtagandet av nu gällande detaljplan har områdets förutsättningar ingående analyserats.
Åtminstone vad gäller Torsby 1:37. Med begränsade planarbetsinsatser torde det därför på kort och
effektivt sätt skapas nya bostäder.
Eftersom skol- och förskoleverksamheten i Kärna nu byggs ut på nuvarande Kärnavallen ställer det sig
naturligt att göra om Västerhöjden till ett renodlat bostadsområde. En exploatering av skoltomten
för bostäder ger dessutom bättre stöd till att förverkliga planen på en bättre utfart från området. Vi
bedömer att detta komplement till den befintliga bostadsstrukturen i Kärna är positiv också ur
perspektivet att fler barn kan nå skola och förskola på ett säkert sätt utan behov av transporter. Vid
utfarten till området, gränsande till Västerhöjden, ligger två förskolor vilket naturligtvis är en fördel.
Ett tillskott av bostäder stärker ytterligare den lokala handeln och näringslivet samt ökar underlaget
för kollektivtrafiken. Samma gäller skolan och friskolan i Kärna. Sammantaget leder detta till en god
utveckling av Kärna. Ytterligare bebyggelse på Västerhöjden minskar trycket på exploatering av mer
miljökänsliga områden som till exempel jordbruksmark.
En utbyggnad av området kommer att ytterligare stärka den positiva trend som, tack vare lokala och
andra byggare, Kärnaområdet befinner sig i. Servicen i form av lokal handel stärks, kollektivtrafiken
får bättre underlag och den trend vi ser att fler hushåll vill bosätta sig i kranskommunerna runt
Göteborg uppfylls ytterligare. De som flyttar hit uppskattar starkt närheten till natur, jordbruksmark
och kustområde.
I ÖP 2010 är området utlagt som nya bostäder 2020.

Lycke 2021-05-11
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§ 138/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 (Dnr KS2021/0906)
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. Gällande
översiktsplan anger för den norra delen av det aktuella området bostäder år 2020. Området
som helhet ligger inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det aktuella
området är detaljplanelagt med markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var
tanken att den nya skolan i Kärna skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att
uppföras på en annan plats i Kärna.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och
cykelvägar mot Kärna centrum. I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som
rör cirkulationsplats och gång- och cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa
frågor i ett nytt exploateringsavtal.
En planläggning med grund i ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas
upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två
områdena ske samtidigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37
Bilaga Begäran om planbesked Västerhöjden
Bilaga begaran-om-planbesked blankett 5 maj HO (kopia)-1 (kopia 2)
Bilaga PastedGraphic-1
Bilaga VMAB - bil nr1a ansökan
Bilaga Buraia AB bil nr 1b ansökan
Bilaga situationsplan 2021 05 07
Bilaga principskiss 2021 05 12
Utskottet ajournerar sig från 10:30-10:40
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven
planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ove
Wiktorssons (C) yrkande.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesdatum
Sida

Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess.
Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
__________
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.
Expedieras till:

clas@darvik.se
hakan.olsson@fforum.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten
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planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
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Handläggarens namn
Viktor Heineson
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10/25/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265-4)
Sammanfattning
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen
av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden.
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt.

Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Bakgrund
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. En process pågår om att genomföra markbyte
mellan Bokab och kommunen för delar av aktuellt område. Bokab föreslår att en eventuell
planläggning ske byggherredriven, tillsammans med en förslagen närliggande planläggning
(KS2021/0906).
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Bild 1. Det aktuella områdets lokalisering i Kärna. Söder om det aktuella området pågår för
närvarande byggnation av nya bostäder, inom ramen för befintlig detaljplan.

Det aktuella området är skogsklätt och ligger på en bergssluttning. Gatan som den föreslagna
nya bebyggelsen ligger längs, ansluter till ett bostadsområde som för närvarande är under
uppförande. Höjdskillnaden inom det aktuella området är 15-20 meter, lägst i sydost för att
klättra upp mot toppen av berget i nordväst. Marknivån för de högst belägna föreslagna
tomterna ligger cirka 55 meter över havet. Jordbruksmarkerna söder om Kärna ligger cirka
10-15 meter över havet.

Bild 2. Förslag på ny bebyggelse.

500-800 meter österut, fågelvägen, ligger centrala Kärna, med bl.a. skola och förskola. Nya
lokaler för friskolan i Kärna, en fristående förskola och idrottshall är under uppförande.
Investeringar i kommunala skolan och förskolan är planerade andra halvan 2020-talet.
Gällande översiktsplan anger för större delen av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen
i slutet av gatan i nordväst ligger utanför tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas
inte av någon gällande detaljplan.
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Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. VA-organisationen
säger i dagsläget nej till nya påkopplingar från Ytterby och ut mot kusten. Nya
överföringsledningar planeras att vara klara och driftsatta under 2023. Det är dock inte
säkert att detta löser hela problematiken. Utredningar pågår för att finna lösningar, men i
dagsläget finns inget datum för när nya anslutningar kan tillåtas.

Verksamhetens bedömning
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden. Om
planläggningen resulterar i att bebyggelse är lämplig på mark som kommunen äger, får
ytterligare fastighetsreglering ske mellan Bokab och kommunen.
För att minimera påverkan på naturen bör planläggning ske så att vägdragning och tomter
anpassas till terrängen så långt det är möjligt. Att även skapa gena gång- och
cykelvägskopplingar från området till målpunkter i Kärna centrum är mycket viktigt för
tillgängligheten. Det aktuella området ligger fågelvägen bara cirka 500-800 meter från
centrala Kärna, med skola, förskola, busstation, livsmedelsbutik m.m. Dock saknas gena
kopplingar, det faktiska avståndet är i dagsläget över 1 km. Trafiklösningar får studeras
noggrannare i planläggningen, särskilt hur korsningen Vedhallsvägen/Västerhöjdsvägen bör
utformas.
Inom planläggningen kommer utredningar rörande bl.a. geoteknik/bergteknik, VA,
dagvatten/skyfall, naturvärden, arkeologi, trafik och buller att behöva genomföras. Vissa
utredningar kan lämpligen samköras med eventuell planläggning i ärende KS2021/0906.
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Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt. Inför planstart får frågan
om planen ska genomföras byggherredriven diskuteras. De byggherredrivna planer som i
dagsläget pågår bör utvärderas och rutiner revideras innan fler beslut fattas om att starta
byggherredrivna planer.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet en ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen, under förutsättning att vattenkapaciteten i
ledningsnätet är säkerställd innan detaljplanen antas.
Kommunstyrelsens strategiska mål
Föreslagen planläggning kommer vid färdigställande bidra till målet planberedskap för
bostäder, verksamhetsmark och handel, vars indikatorer bl.a. rör antalet bostäder i
lagakraftvunna planer.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen – Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet, då
nya bostäder av bostadsformer uppförs i närheten befintlig service och infrastruktur.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens gällande översiktsplan anger för större delen av aktuellt område
markanvändning bostad. En mindre del ligger utanför tätortsavgränsningen för Kärna och
specificerar därför ingen särskild markanvändning. Syftet med tätortsavgränsningarna är att
tydliggöra översiktsplanens inriktning mot en mer koncentrerad bebyggelse. Innanför
tätortsavgränsningen ska respektive tätorts utbyggnadsbehov av bostäder och verksamheter
kunna tillgodoses.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att skapa nya bostäder på en plats i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kommunal service bedöms vara fördelaktigt ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv.
Nya bostäder på den aktuella platsen ligger i närheten av förskolor och skolor samt
grönområden, vilket bedöms vara positivt ur ett barnperspektiv. Att bebygga området
innebär dock att natur som befintliga boende i närheten kan nyttja försvinner. Under
planläggningens gång kommer det finnas möjlighet för närboende att lämna synpunkter på
den föreslagna nya bebyggelsen.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.
Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
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2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas
2025 och detaljplan antas 2027. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

daniel.Ahman@kungalv.se
lars.pettersson@kungalv.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 142/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265)
Sammanfattning
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen
av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden.
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:8
Bilaga Skiss Torsby 1-8 211011 Model (1).pdf
Bilaga Begäran om planbesked del av Torsby 1_8.pdf
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven
planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ove
Wiktorssons (C) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess.
Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
__________
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Detta beslut kan inte överklagas.
Expedieras till:

daniel.Ahman@kungalv.se
lars.pettersson@kungalv.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 142/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265)
Sammanfattning
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen
av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden.
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:8
Bilaga Skiss Torsby 1-8 211011 Model (1).pdf
Bilaga Begäran om planbesked del av Torsby 1_8.pdf
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven
planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ove
Wiktorssons (C) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess.
Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.
__________
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Detta beslut kan inte överklagas.
Expedieras till:

daniel.Ahman@kungalv.se
lars.pettersson@kungalv.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Forsner
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10/25/2021

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr
KS2021/1697-2)
Sammanfattning

norra

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark.
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda
ansökan genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut
till regeringen.
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april
2021.
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade
ansökningshandlingar. Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde.
Förvaltningen har i detta skede av processen inga synpunkter och föreslår i förslaget till
beslut att kommunen tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. Kommunen
har begärt anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet för samhälle och
utveckling ska kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna behandla remissen.
Juridisk bedömning
I ansökan redogörs för tillämplig lagstiftning. Någon separat juridisk bedömning har inte
genomförts av förvaltningen.
Bakgrund
Remissen från Sveriges geologiska undersökning (SGU) inkom till kommunen den 7 oktober
2021. Kommunen har begärt anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet
för samhälle och utveckling ska kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna
behandla remissen.
Den verksamhet som ansökan gäller utgörs av geofysiska undersökningar, geotekniska
undersökningar, marina naturvärdesinventeringar samt undersökning av UXO (odetonerade
ADRESS
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
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sprängmedel och ammunition). Undersökningarna avses att påbörjas under våren 2022
under förutsättning att undersökningstillstånd erhålls.
Verksamhetens bedömning
Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde och förvaltningen har i detta skede av
processen inga synpunkter på remissen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts i det här skedet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts i det här skedet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunen har antagit en vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad
utbyggnad av vindkraft i kommunen och för en effektiv och konsekvent hantering av
detaljplaner, bygglov och andra ärenden om vindkraft. Någon bedömning utifrån
vindbruksplanen har inte genomförts i dagsläget.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts av förvaltningen i det här
skedet. I ansökan redogör bolaget för sin bedömning avseende påverkan på allmänna
intressen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Anders Holm
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef
sgu@sgu.se (SGU:s dnr 324-2045/2021)
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From:
Fredrik Gustafsson
Sent:
Thu, 7 Oct 2021 13:49:35 +0000
To:
exp-hkv@mil.se; havochvatten@havochvatten.se;
registratur@kammarkollegiet.se; registrator@kustbevakningen.se; registrator@nrm.se;
registrator@naturvardsverket.se; registrator@raa.se; sjofartsverket@sjofartsverket.se;
jordbruksverket@jordbruksverket.se; registrator@smtm.se; registrator@smhi.se;
trafikverket@trafikverket.se; sjofart@transportstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se;
goteborg@goteborg.se; kommun@ockero.se; Kungälvs kommun; kommun@tjorn.se
Cc:
SGU Diariet; pia.pehrson@foyen.se; tomas.fjordevik@foyen.se;
mikael.jonasson@foyen.se
Subject:
Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln
Attachments:
989635-v0.3-Bilaga 1 - Karta och koordinater.pdf, 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus
Vind ABs årsre.pdf, 990599-v0.1-Eolus Vind AB - Ansökan.pdf, 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk
Beskrivning.pdf, Missiv.docx

Sveriges geologiska undersökning (SGU) översänder remiss i ärende om ansökan om tillstånd enligt lagen
(1996:314) om kontinentalsockeln för utforskning av kontinentalsockeln.
Svar på remissen ska ha inkommit till SGU senast den 3 november 2021. Vänligen ange diarienummer
324-2045/ 2021.
Missiv och ansökningshandlingar bifogas.
Med vänliga hälsningar,
Fredrik Gustafsson
Jurist
----------------------------------------------------------E-post: fredrik.gustafsson@sgu.se
Telefon växel: 018-17 90 00
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18
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REMISS
Datum: 2021-10-07

Diarienummer: 324-2045/2021

Enligt sändlista

Handläggare
Fredrik Gustafsson

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln
Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i norra
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark.
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda ansökan
genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut till regeringen.
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april 2021.
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade
ansökningshandlingar. Observera att prövningen endast omfattar allmänt vattenområde.
Yttrandet ska skickas till sgu@sgu.se eller till SGU, Box 670, 751 28 Uppsala.
Vänligen ange SGU:s dnr 324-2045/2021.

Fredrik Gustafsson

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Bifogas
Ansökan
Sändlista
Försvarsmakten
Göteborgs Stad
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kungälvs kommun
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsverket
Statens jordbruksverk
Statens maritima och transporthistoriska museer
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tjörns kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Öckerö kommun
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Hörnkoordinater för undersökningsområdet i SWEREF99 TM
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Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet för vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till Tjörn. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till Hisingen. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Årsredovisning
2019/2020

Eolus är en av Nordens ledande vindkraftsaktörer. Eolus
skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling,
etablering och drift av anläggningar för förnybar energi.
Vi erbjuder såväl lokala som internationella investerare
attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt
i Norden, Baltikum, Polen och USA.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet
av över 650 vindkraftverk med en effekt på närmare
1 370 MW. Eoluskoncernen har för när varande kundavtal
avseende drift- och administrationstjänster omfattande
903 MW driftsatt vindkraft och ytterligare 515 MW som
ännu ej driftsatts. Eolus Vind AB hade den 31 december
2020 cirka 34 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Eolus Vind AB		
Box 95, 			
281 21 Hässleholm
Tel: 010–199 88 00
E-post: info@eolusvind.com
www.eolusvind.com

Besök:
Tredje Avenyen 3
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VÄLKOMMEN TILL EOLUS

Vi har tänkt framåt
så långt tillbaka
vi kan minnas.
Under det gångna året firade Eolus 30 år
som bolag. Vi har varit med länge men
vårt fokus ligger, precis som det alltid
gjort, betydligt mer på framtiden än på
det som varit. Även om vi unnade oss att
göra en jubileumsfilm med tillbakablick
på allt som hänt sedan 1990.
Filmen, som ligger på eolusvind.com och
vår YouTube-kanal om du missat den så
här långt, berättar att det inte var många
andra som såg vindens potential som
elproducent, då när Eolus bildades och
genast tog rollen som vindkraftspionjär.
Framåttänket finns med oss varje dag
och överallt. Genom åren har bolaget
vuxit i takt med omvärldens efterfrågan
på förnybar energi för en hållbar framtid.
Vi har byggt Eolus med kunskap och engagemang och numera har vindkraften
sällskap av innovationer och investeringar för solenergi och lagringslösningar.

Tänk stort, högt och långt
Just nu är vi inne i en kraftigt expansiv
fas och satsar extra hårt på att berätta
om möjligheterna att driva förändring
och utvecklas som medarbetare på
Eolus. För att knyta till oss medarbetare
med rätt kompetens och drivkrafter, förstärker vi kommunikationen i alla kanaler med ett tydligt budskap: Eolus bygger
stort, siktar högt och tänker långsiktigt,
men vår organisation är liten med korta
beslutsvägar och närhet till kollegorna.
Vi behöver bli fler eftersom vi vill göra
skillnad – förändra och förbättra – också
i framtiden. Vi har tänkt framåt så långt
tillbaka vi kan minnas, och det ska vi
fortsätta att göra.

Eolus finns i flera digitala och sociala kanaler.
Följ oss gärna för att få senaste nytt och en
inblick i de olika delarna av verksamheten.
Sök efter ”Eolus Vind”.
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Viktiga händelser
under räkenskapsåret
Byggstart för norska Øyfjellet
I december 2019 påbörjades byggnationen av Eolus hittills största
projekt, Øyfjellet i Vefsn kommun i Norge. Vindparken är den enskilt största anläggningen i Norge med sina 400 MW i installerad
effekt. Vindparken kommer när den är färdigställd, vilket beräknas
ske under hösten 2021, att bestå av 72 vindkraftverk av modell
Nordex N149 5,x MW. Vindparken ägs av Aquila Capital genom
bolaget Øyfjellet Wind AS och Eolus kommer att leverera tekniska
och administrativa tjänster avseende vindparken. Vindparken omfattas av ett 15-årigt elförsäljningsavtal med Alcoa vars aluminiumsmältverk finns i Mosjøen, huvudort i Vefsns kommun.

Kråktorpet – störst hittills
I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet i
Sundsvalls kommun till Aquila Capital. Vindparken består av 43 Vestas
V136 3,8 MW vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt om
163 MW. Vid färdigställandet var detta den största enskilda vindparken
som Eolus etablerat. Kråktorpet var den tredje vindparken i Eolus så
kallade Sundsvallskluster att färdigställas efter Jenåsen (79 MW) och
Nylandsbergen (68 MW). Etableringen av dessa tre parker möjliggjordes
av att Eolus tog investeringskostnaderna för
en ny stamnätsstation
i Nysäter för att klara elnätsanslutningen. Stamnätsstationen i Nysäter
har även öppnat upp
för etablering av andra
vindparker i området.

Värmländsk kraft ska
försörja Amazon
I augusti 2020 färdigställdes vindpark Bäckhammar i Kristinehamn och Degerfors kommuner och överlämnades till kunden KGAL.
Parken som består av 22 Vestas V136 4,2 MW
och 9 Vestas V150 4,2 MW vindkraftverk
med en sammanlagd effekt om 130 MW,
kunde överlämnas till kund enligt plan.
Bäckhammar omfattas av ett elförsäljningsavtal (PPA) som KGAL tecknat med Amazon
Web Services om leverans av förnybar el till
deras svenska serverhallar. Eolus levererar
tekniska och administrativa tjänster av
seende vindparken.
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324 MW
etablerat
under räken
skapsåret
Under räkenskapsåret
färdigställde Eolus de
tre vindparkerna Kråktorpet, Bäckhammar
och Stigafjellet med
en total effekt på
324 MW.

Nya samarbeten för
framtida möjligheter
I juli 2020 tecknades viktiga avtal för att fylla på Eolus
portfölj av kommande projekt. Det handlar både om
förvärv av påbörjade projekt samt helt nya projektmöjligheter. Med Modern Energy tecknades avtal om att
förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas.
Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3
och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW. Eolus
tecknade även avtal om projektering av vindkraft på
mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA
kommer att utveckla tillsammans samt, utöver detta,
möjligheter för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i
andra identifierade projektområden. Målet är att kunna
nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.

Första norska
parken klar
I augusti 2020 färdigställde bolaget
sin första vindpark i Norge. Stiga
fjellet färdigställdes och överläm
nades till kunden ewz enligt plan.
Vindparken som är belägen i B
 jerk-
reim i Rogaland fylke består av
7 vindkraftverk av modell S
 iemens
Gamesa SWT-DD-130 4,3 MW med
en total installerad effekt om 30 MW.
Eolus levererar tekniska och
administrativa tjänster avseende
vindparken.
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VD HAR ORDET

Eolus står starkt och väl rustat för
fortsatta utmaningar och möjligheter på alla våra marknader
I augusti 2020 beslutade en extra bolagsstämma om omläggning av Eolus
räkenskapsår till kalenderår. Ändringen
motiveras av att de flesta vindparker
normalt sett etableras under sommaren
och färdigställs under början på hösten,
samt att jämförelser med övriga bolag
underlättas. Årsredovisningen avser
därför det förlängda räkenskapsåret
september 2019 till december 2020.

Svensk vindkraft växer,
precis som behovet
Elproduktionen från svensk vindkraft
uppgick under 2020 till 27,6 TWh, vilket
motsvarade 17% av landets elproduktion
och en ökning med hela 39% jämfört med
2019. Med förväntad utbyggnadstakt bör
elproduktionen från svensk vindkraft bli
större än den från återstående kärnkraft
inom tre till fyra år. Utbyggnaden möjliggör en omställning till ett elsystem baserat på förnybara källor, sänker elpriset
för Sveriges företag och konsumenter
samt bidrar till en stabil export av för
nybar el från Sverige till kontinenten.
För att omställningen ska bli lyckosam
krävs stora investeringar i överförings
kapacitet i elnäten och effektiva tillståndsprocesser för både vindkraftsprojekt och nätutbyggnadsprojekt. Behovet
av utbyggnad av ny vindkraft är särskilt
stort i södra Sverige, där elunderskottet
är stort och elpriserna högst.
   Under verksamhetsåret har vindparkerna Kråktorpet, Bäckhammar och Stigafjellet färdigställts och överlämnats till
våra kunder. Det innebär att Eolus projekt
har tillfört ytterligare 324 MW vindkraft
till det nordiska systemet med en beräknad årlig produktion på drygt 1,1 TWh.
Ojämförligt störst hittills
Etablering av 400 MW-projektet Øyfjellet i Norge pågår. Vägar och kranplatser
har färdigställts och de flesta fundamenten har gjutits. Arbeten med elnätsanslutning pågår, de första tornsektionerna
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har levererats och montage av vind
kraftverk beräknas påbörjas under våren
2021. Byggnationen finansieras i sin
helhet av vår kund Aquila Capital och
anläggningen planeras att tas i drift
successivt under hösten 2021. Projektet
har ingått ett 15-årigt elleveransavtal
med Alcoa. Projektet beräknas leverera
en produktion på 1,3 TWh, motsvarande
en procent av all elproduktion i Norge.
Projektet är det ojämförligt största som
Eolus hittills har etablerat. De fysiska
utmaningarna att etablera en sådan
anläggning är stora och ska dessutom
pareras med de restriktioner som följer
av Covid-19 pandemin.

En bråkdel ger fyrfaldigt mer
I Kalifornien pågår montage och drifttagande av projektet Wind Wall. Projektet etableras genom att en vindpark
med cirka 400 äldre vindkraftverk ersätts med 13 nya verk med en total effekt
på 47 MW. Elledningar, transformatorer
och viss infrastruktur kan till stor del
återanvändas. Den nya parken förväntas
producera cirka fyra gånger mer el än
vad den gamla parken gjorde. Det anser
jag är en av de bästa illustrationer som
kan göras av vindkraftens tekniska utveckling under de senaste decennierna.
Vår kund Cubico Sustainable Investments kommer att tillträda parken när
den färdigställts och erlägga köpeskillingen i samband med tillträdet. Byggnationen finansieras genom byggkrediter
i Swedbank och med egen kassa.
   Utöver ovanstående projekt har
Eolus ytterligare 13 vindkraftverk under
etablering för färdigställande under
2022 och 2023. Två av dessa rör Timmele
där avtal om försäljning tecknats efter
räkenskapsårets utgång. De nya projekten inkluderar modeller med 170 meters
rotordiameter och installerad effekt
överstigande 6 MW. En sådan rotor
storlek innebär att varje vindkraftverk
sveper över en yta på nästan 2,3 hektar.
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VD HAR ORDET

Vindpark Jenåsen

”Eolus ska utveckla och erbjuda kunder attraktiva
anläggningar inom förnybar elproduktion och energilagring. Vilken teknik eller mix av tekniker som är
bäst varierar över tiden och mellan olika marknader.”
Sol och lagring utökar portföljen
Eolus ska utveckla och erbjuda kunder
attraktiva anläggningar inom förnybar elproduktion och energilagring. Vilken teknik
eller mix av tekniker som är bäst varierar
över tiden och mellan olika marknader.
En ökande andel av Eolus projektportfölj
avser därför solcellsprojekt och lagrings
projekt. De kommande decennierna kommer havsbaserad vindkraft att spela en allt
större roll i omställningen till en förnybar
elproduktion på många marknader. Eolus
är engagerat i tidig utvecklingsfas i ett antal
havsbaserade vindkraftsprojekt.
Växande marknader i utmanande tider
Den nya amerikanska administrationens
ambitiösa klimatplan som bland annat
syftar till att göra den amerikanska energisektorn utsläppsfri till 2035 innebär stora
satsningar på vindkraft och solcellsanläggningar. Eolus har en växande projektport-

följ i sydvästra USA och har under året
bland annat investerat i vindkraftskomponenter för att kvalificera projekt för skattekrediter inom det federala skattekredit
systemet PTC.
   Polen är ett av de länder i Europa som
har störst beroende av en kolbaserad elproduktion. Samtidigt har landet planer på att
stänga alla kolgruvor till 2049 för att uppnå
sina klimatpolitiska mål. Eolus kommer
att etablera sig på den polska marknaden
under 2021 med ambitionen att utveckla,
etablera och sälja solcellsparker och vindkraftsanläggningar.
   Intresset från kunder att investera i
våra projekt är stort, men vi tvingas tyvärr
konstatera att processer avseende slutliga
tillstånd och nätanslutningar i vissa fall
tagit längre tid än beräknat. Till viss del beror det på effekter av Covid-19. Det innebär
tidsmässig förskjutning i möjligheterna
att realisera projekten. För vår långsiktiga

framgång är det viktigt att projektportföljen
successivt fylls på med utvecklingsprojekt
av hög kvalitet. Genom nyutveckling och
förvärv under 2020 uppgår nu Eolus totala
projektportfölj till 7 800 MW vind, sol och
energilagringsprojekt.

Affärsmodell med solida möjligheter
En kapitaleffektiv affärsmodell möjliggör
fler parallella projekt och bidrar till att
balansräkningen visar på en soliditet
på 57% och en nettokassa på strax över
300 MSEK. Med en stark balansräkning
och en orderstock på 5,1 miljarder kronor
står Eolus väl rustat att ta sig an fortsatta
utmaningar och möjligheter i omställningen till en hållbar energiförsörjning på alla
de marknader där vi är verksamma.

PER WITALISSON

Verkställande direktör
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EOLUS I KORTHET

Pionjäranda,
kompetens och
affärssinne har
tagit oss långt
Trettio år med ständig utveckling; ett öga på lönsamhet och det andra på möjligheterna att påverka
omställningen till förnybart. Sedan starten 1990 har
Eolus utvecklats till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. 2017 breddades bolagets affärsidé till att
omfatta andra former av förnybar elproduktion och
energilagring, inte bara specifikt vindkraftsanläggningar.
Bolaget erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt,
för närvarande i Norden, Baltikum och USA. Eolus är
inne i en stark expansionsfas och har målsättningen
att etablera sig på fler geografiska marknader
och fördjupa erbjudandet inom fler
tekniker än vindkraft.

Hittills har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk i Sverige, Norge
och Estland med en sammanlagd effekt
på cirka 1 370 MW. Merparten av projekten
säljs nyckelfärdiga till kund. Pågående
etableringar finns i Sverige, Norge och
USA. Eolus driftorganisation förvaltade
vid räkenskapsårets utgång 903 MW vindkraft åt kunder.

Affärsidé
Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift
av anläggningar för förnybar energi samt
energilagring och erbjuda såväl lokala som
internationella investerare attraktiva och
konkurrenskraftiga investeringsobjekt.
Hög kompetens
Sedan starten 1990 har Eolus varit en
framgångsrik vindkraftsprojektör med
förmåga att anpassa och utveckla bolagets
verksamhet efter rådande efterfrågan och
marknadsförutsättningar. Arbetet med
andra tekniker för förnybar elproduktion
och energilagring är en naturlig del i bolagets och marknadens utveckling, där den
uppbyggda kompetensen och kontaktnätet
kan användas för nya affärer och nya affärs
modeller.
   En stor del av förklaringen till bolagets
framgång och starka marknadsposition är
den varierande och starka kundbasen samt
förmåga att anpassa bolagets verksamhet
efter rådande efterfrågan. Sammanlagt
har Eolus etablerat cirka 13 procent av den
vindkraft som byggts i Sverige.
Affärsmodell
Eolus huvudidé är att projektera och uppföra anläggningar för förnybar energi och
energilagring. Val av teknik avgörs av plats
och rådande marknadsförutsättningar.
Projekt realiseras främst genom försäljning
av nyckelfärdiga anläggningar. Affärs
modellen tillåter även att delar av projekt
portföljen realiseras genom försäljning
av projekträttigheter avseende tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling.
Likaledes kan projekt under utveckling eller bolag förvärvas. För närvarande bedrivs
verksamhet i Norden, Baltikum, Polen
och USA. Insteget på den polska marknaden skedde under början av 2021. Eolus
tillhandahåller fullständiga drift- och
förvaltningstjänster för att ge investerare
ett bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som kan vara uppförda av Eolus
såväl som av andra aktörer.
   Verksamheten har under året bedrivits i segmenten projektering samt drift
och förvaltning. Projektering är det klart
dominerande segmentet. Segmentet för
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EOLUS I KORTHET

drift och förvaltning ser en stadig tillväxt
och framgångsrik förvaltning av kundernas
anläggningar skapar möjligheter till nya
projektförsäljningar.

Eoluskoncernen
Koncernen består av moderbolaget Eolus
Vind AB (publ) och tillhörande rörelsedrivande dotterbolag samt ett antal bolag
bildade för att driva utveckling av specifika
vindkraftsprojekt.
   Per den 31 december 2020 innehöll
Eolus projektportfölj i Sverige, Norge, USA,
Finland, Estland och Lettland 5 632 MW
vindkraft, 1 420 MW solkraft och 778 MW
energilager från tidig fas till etablering.
Av de 5 632 MW vind så befann sig 515 MW
under etablering i Norge, Sverige och USA.
Bland projekten under etablering finns
Eolus hittills största vindpark, Øyfjellet
omfattande 400 MW.

S

Vi tar ansvar för en omställning till ett
hållbart samhälle. Vi uppträder ansvarsfullt i våra kontakter mot
myndigheter, närboende,
kunder och aktieägare.
AR
V

Eolus äger vanligtvis inte den mark där anläggningar etableras utan nyttjanderätten
säkras normalt genom arrendeavtal. Eolus
har som strategi att erbjuda markägarna
marknadsmässigt arrende som normalt
utgår som årligt arrende motsvarande viss
andel av värdet av den elenergi som produceras i anläggningen. I vissa projekt erbjuds
även grannmarkägare en arrendeintäkt.

Vi eftersträvar dialog och lyhördhet med
de intressenter som berörs av våra
projekt och erbjuder investerare
möjligheter inom förnyelseDE
bar energi.
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Vi uppvisar en positiv
resultaträkning och
en stark balansräkning.
Vidare strävar vi efter att
våra anläggningar skall
vara en god investering för
våra kunder och även en god
affär för berörda markägare.

EOLUS
VÄRDEGRUND
RE

Strategi
Eolus huvudsakliga verksamhet är i nuläget
att uppföra vindkraftsanläggningar i goda
vindlägen och överlåta dem nyckelfärdiga
till kunder. Bolaget är för närvarande också
verksamt inom solkraft och energilagring
i tidiga projektfaser.
  Strategin för bolagets projekteringsverksamhet är att fokusera på projekt som
med hög sannolikhet kommer att kunna
realiseras oavsett teknik och marknad

samt att utveckla dem med högsta möjliga
kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Detta
för att kunna erbjuda de slutliga investerarna anläggningar som ger lägsta möjliga
kostnad per producerad MWh över anläggningens livslängd. En noggrann urvalsprocess gällande bland annat vind- eller
soltillgång, möjligheter till elnätsanslutning och byggbarhet gällande vägar och
fundament är av yttersta vikt, tillsammans
med tidigt affärsmässigt fokus. Detta säkerställer att projekten med allra störst potential får tillräcklig prioritet.

KT

Eolus övergripande mål under treårsperioden
2019–2021 är
• att våra intressenter (kunder, anställda,
leverantörer och aktieägare) ska uppfatta
oss som en attraktiv och marknadsledande aktör inom förnybar energi på alla
marknader där vi är verksamma.
• att ha en genomsnittlig avkastning på
minst 10 procent av eget kapital efter skatt.
• att bredda teknikinnehållet i vår verksamhet genom att medverka till etablering av minst en solcellspark eller en anläggning för energilagring.
• att initiera utveckling av nya vindkraftsprojekt i Norden och Baltikum för att säkerställa en långsiktig och kommersiellt
realiserbar portfölj för etablering från
2022 och framåt.
• genomföra utvärdering av nya marknader
med målsättningen att möjliggöra etablering på ytterligare minst en geografisk
marknad från 2022.

Vindpark Nylandsbergen

AN

Målsättningar
Vision
Eolus vision är att vara den mest lönsamma aktören inom förnybar energi och en
attraktiv samarbetspartner i omställningen
till ett hållbart samhälle.

FÖ

RT

R

Genom ett konsekvent agerande
avseende ansvar, delaktighet och resultat
skall vi åtnjuta ett högt
förtroende hos aktieägare,
kunder, banker, myndigheter,
markägare och allmänhet.
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Förnybart är det nya
normala
Det är svårt att sia om framtiden men
en sak är säker: den tillhör de förnybara
energislagen. Den globala energimarknaden förändras nu snabbt. Förändringen
drivs inte bara av politiska ambitioner att
minska utsläppen av växthusgaser utan i
minst lika stor utsträckning av ekonomiska

realiteter. På allt fler marknader är förnybara energislag som vind och sol det billigaste
att etablera per producerad MWh. Snabb
teknikutveckling kombinerat med stora
kostnadsreduktioner har lett till att det
förnybara inte längre är dyra och exotiska
inslag i energimixen utan det nya normala.

Skiftet mot mer och mer förnybar elproduktion i ett globalt perspektiv tenderar att
gå snabbare än prognoserna förutspår.
I ett nationellt perspektiv kan sägas att de
svenska målen för utbyggnad av förnybar
elproduktion vida överträffats och detta
långt innan fastlagda politiska målsättningar. Marknaden har levererat.

Fossilt tappar mark
I New Energy Outlook 2020 prognostiserar
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) att
vind och sol tillsammans kommer att stå
för 56 procent av världens elproduktion år
2050. Det kan jämföras med 9 procent i
nuläget och det ska även ses i ljuset av en
ökning av världens elbehov. Här har BNEF
skruvat upp sina prognoser jämfört med
motsvarande rapport förra året som trodde
på en total del av elproduktionen från vind
och sol på 48 procent. I rapporten för 2020
ger prognosen en utsläppsfri produktion
globalt på 76 procent medan den fossila
produktionen uppgår till 24 procent. Trenden är tydlig, fossila källor som olja, kol
och gas tappar mark. Omställningen drivs
av lägre kostnader för att etablera vind, sol
och olika typer av lagring, främst batterier.
BNEF förutspår att vind och sol producerar
mer av världens elektricitet än kol år 2031.
Vidare anser BNEF att kol kan ha nått sin
topp redan år 2018 och nu stegvis kommer
att minska i betydelse för att till år 2050
endast stå för 12 procent av marknaden.
Vind och sol dominerar
I och med att kostnaderna för olika sorters
lagring sjunker markant tillsammans med
att system för flexibilitet på efterfrågesidan

ANDEL AV INSTALLERAD VINDKRAFTS
EFFEKT UNDER 2020 I EUROPA.
Övriga 16%
Ryssland 5%

Nederländerna 13%
Tyskland 11%

Polen 5%
Belgien 6%
Sverige 7%
Turkiet 8%

Norge 10%

ANDEL ACKUMULERAD INSTALLERAD
VINDKRAFTSEFFEKT 2020 I EUROPA
Övriga 17%
Danmark 3%
Polen 3%
Nederländerna 3%
Turkiet 4%
Sverige 5%

Spanien 10%
Frankrike 9%

Källa: Wind Europe, Wind energy in Europe 2020
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Tyskland 29%

Italien 5%
Frankrike 8%

Spanien 12%
Storbritannien 11%

Källa: Wind Europe, Wind energy in Europe 2020

TOTAL ACKUMULERAD INSTALLERAD VINDKRAFTSKAPACITET I VÄRLDEN 2016–2020
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468 790

2016

539 581

2017

591 549

2018

* Siffrorna för 2020 avser prognos.

650 557

2019

713 000*

2020
Källa: GWEC
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Vindpark Wind Wall

utvecklas kan vissa marknader ha över
80 procent elproduktion från vind och sol.
Omställningen förutspås gå snabbast och
längst i Europa där över 50 procent av elproduktionen kan komma från vindkraft år
2050. I södra Europa kan sol komma att så
för omkring 30 procent av elproduktionen
redan år 2030.

Affärsmodeller utmanas
I takt med kostnadsreduktionerna för vind
och sol minskar behovet av subsidier på
marknaden och teknikerna kommer att stå

på helt egna ben framöver i den mån de
inte redan gör det. I Sverige och Norge
kommer exempelvis inga nya anläggningar
beviljas elcertifikat efter 31/12 2021. Utvecklingen utmanar befintliga affärsmodeller
och öppnar upp för nya affärsmöjligheter
för dem som omfamnar utvecklingen
istället för att hålla fast vid tidigare
sanningar och gamla affärsmodeller.

Havsbaserad vind växer
Även i det korta perspektivet syns den
snabba tillväxten för sol och vind. Under

EU:S STÖRSTA MARKNADER FÖR INSTALLERAD
SOLCELLSKAPACITET 2019 OCH 2020

ANDEL AV INSTALLERAD SOLCELLS
EFFEKT UNDER 2019 I VÄRLDEN

GW
5

Övriga världen 20%

Kina 32%

2019

4

2020*

3
2

Spanien 2%
Sydkorea 2%
Storbritannien 2%
Australien 2%
Italien 3%
Indien 7%

1
0

2020 installerades enligt preliminära siffror från Internationell Energy Agency (IEA)
107 GW solkraft och 65 GW vindkraft varav
cirka 60 GW landbaserad. Kina är det land
som fortsatt installerar mest vind- och solkraft. IEA förutspår ökningar i installerad
effekt under 2021 medan 2022 ser en till
bakagång av vind när stödsystem i Kina
och USA fasas ut. Medan dessa marknader
minskar under 2022 förutspås Europa öka
liksom andelen installerad havsbaserad
vindkraft.

Tyskland 8%

Tyskland

Nederländerna

* Siffrorna för 2020 är prognos.

Spanien

Polen

Frankrike

Källa: SolarPower Europe, EU-Market Outlook for solar power 2020–2024.

USA 12%
Japan 10%

Källa: SolarPower Europe, Global Market Outlook
for solar power 2020–2024.
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24,8
Under 2020 nettoexporterade
Sverige 24,8 TWh el.

Under åren 2023–2025 ser IEA en utbyggnad av 65–100 GW vindkraft per år. År 2025
förutspår IEA att havsbaserad vindkraft
står för omkring 20 procent av den installerade vindkraftskapaciteten.
   Inom sol ser IEA fortsatta ökningar
under 2021 och 2022 även om de på grund
av utfasningen av stödsystem i Kina ser en
låg ökning mellan 2021 och 2022. Mellan
2023–2025 tror IEA på en utbyggnadstakt
för solkraft i spannet 129–162 GW per år.

Kraftigt sänkta kostnader
Den snabba tekniska utvecklingen inom
vindkraft har de senaste åren präglats av
längre rotorblad, högre torn, högre generatoreffekt och därmed effektivare verk som
skördar mer energi ur vinden. Tillsammans
med effektivare byggprocesser har investeringskostnaden per producerad MWh
sjunkit med 75–80 procent. Kostnaden för
att etablera ny vindkraft är sedan flera år
lägre än kostnaderna för att etablera ny
kärnkraft. Havsbaserad vindkraft har stor
potential i såväl Norden som globalt och
är en viktig del i omställningen mot mer
förnybar elproduktion. Kostnaderna för att
etablera havsbaserad vindkraft har varit

höga men sjunker nu mycket fort och under
rätt förutsättningar genomförs etableringar
utan subsidier.

Billigare och bättre batterier
Precis som kostnaderna för vind och sol har
sjunkit markant sjunker priserna för batterier både för storskalig lagring och i elfordon
om än från en lägre mognadsgrad. Under
2020 passerades exempelvis en batterikostnad på under 100 USD per installerad kWh
i ett elfordon för första gången. Marknaden

för batterier i fordon är större än storskalig
batterilagring och den snabba kostnads
reduktionen har viss överspillningseffekt
till storskaliga lösningar. Enligt BNEF
halverades kostnaderna för storskalig
batterilagring mellan 2018 och 2020 till
ett riktmärke för investeringar på omkring
150 USD per MWh för anläggningar med
fyra timmars urladdningstid. Drivande faktorer bakom denna snabba kostnadsreduktion har varit teknikutveckling i kombination med att anläggningarna blivit större.

TEKNISK UTVECKLING
PÅ VINDKRAFTVERK
ETABLERADE
AV EOLUS
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Power Purchase Agreements
– 2020 ett rekordår
I praktiken alla större vindkraftsetableringar
i Norden omfattas av olika former av Power
Purchase Agreements (PPA), elförsäljningsavtal. Trenden är likadan på andra marknader och omfattar även solcellsanläggningar
i de länder där storskaliga anläggningar
etableras. Så kallade Corporate PPA:s är
ett avtal om elköp mellan en elproducent
och en elköpare direkt från specifika anläggningar. Avtalen kan variera från fem år och
uppåt, sker till fasta förutbestämda priser
och gäller all eller en förutbestämd andel
av den el som produceras i anläggningen.
Långa kontrakt med förutbestämda priser
ger elköpare trygghet och en tydlig bild av
kontraktstidens kostnader. Säkrade intäktsnivåer är dessutom en trygghetsfaktor för
såväl ägare som den som uppför anläggningen.

Olika marknadsförutsättningar rörande
produktionsmetoder, priser och konsumtionsmönster öppnar för olika lagringslösningar, inte bara batterier. Generellt pekas
på stora möjligheter till lagring genom både
storskaliga industriella batterier såväl som
småskaliga flexibla batterilösningar hos
hushåll och i elfordon. Storskalig lagring
kan bidra till högre utbyggnad av intermittenta produktionsmetoder, ge balanseringsmöjligheter, kapa konsumtionstoppar
och ge större trygghet i elsystemen genom
att helt enkelt ersätta produktionsanläggningar genom sin tillgänglighet.

Viktiga för finansieringen
Elförsäljningsavtal har spelat en stor roll för
den snabba utbyggnaden av vindkraft på
den nordiska marknaden. Också i framtiden
blir avtalen betydelsefulla för att finansiera
utbyggnad av anläggningar för förnyelsebar
elproduktion, både i Norden och globalt.
Amazon leder volymligan
Under 2020 tecknades globalt corporate
PPA:s omfattande sammanlagt 23,7 GW
enligt Bloomberg New Energy Finance
(BNEF). Det är den största volymen någonsin. USA var fortsatt den marknad där störst
volym tecknades men marknadens andel
av volymen minskade. Under 2020 offentliggjorde Amazon sammanlagt 5,1 GW nya
avtal vilket gjorde företaget till årets största
köpare och det företag som ackumulerat
tecknat avtal för störst volym. Därefter följde
Google och Facebook vad gäller ackumulerad volym. Under 2020 var det franska
oljebolaget Total den näst största köparen
av nya avtal.

Potentiella nettoexportörer
I ett nordiskt perspektiv har det under de
senaste åren producerats mer el än vad som
konsumerats på svenska och norska marknaden vilket gett länderna möjligheter att
bli nettoexportörer av el och skapa ytterligare en exportnäring. Länderna har också
funnits bland de länder i Europa som installerat mest vindkraft de senaste åren. Under
2019 var till exempel Sverige det land i
Europa som installerade fjärde mest vindkraft och Norge placerade sig på sjätte plats.
Under 2020 installerade Norge tredje mest
och Sverige sjunde mest vindkraft i Europa
Sverige har tillsammans med Norge stora

möjligheter att bli ett grönt batteri för
Europa med stor produktion av koldioxidfri elproduktion som kan ersätta smutsig
fossilbaserad kraft i andra länder. Fortsatta
möjligheter att exportera el är positivt för
Sverige och Norge varför det är viktigt att
fortsätta utbyggnaden av överföringskapacitet inte bara inom länderna utan också till
andra länder utöver de överföringsmöjligheter som redan finns och är under byggnation till bland annat Tyskland och Storbritannien. Med framtida möjligheter att lagra
el finns stora möjligheter för Sverige och
Norge att ha en högre andel intermittenta
kraftslag som vind och sol än idag.

INSTALLERAD ENERGILAGRING I VÄRLDEN 2013–2019

SVERIGES NETTOEXPORT AV EL 2016–2020
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Större aktörer driver
investeringarna på marknaden
Sedan starten 1990 har Eolus byggt upp ett
starkt förtroende hos kunder, markägare,
aktieägare, långivare och medarbetare. Att
skapa och vidmakthålla ett stort förtroende
är en förutsättning för att attrahera både
kapital och kompetens för fortsatt tillväxt
och nya affärer. Med en flexibel affärsmodell och en stark balansräkning har Eolus
anpassat sig till marknadens svängningar
och de marknadsförutsättningar som rått.
Allt för att på bästa sätt möta de krav som
investerarna historiskt sett har ställt och
framgent ställer.

Fler stora aktörer
Kundbasen har över tid förändrats. Från
att ha sålt merparten av den etablerade
vindkraften till olika typer av inhemska
investerare på den svenska marknaden,
är huvudparten av kunderna nu större internationella aktörer. Dessa finns främst
inom segmenten institutionella investerare
och storförbrukare där geografisk marknad
och teknik inte är lika avgörande som för
inhemska mindre aktörer.
Lång erfarenhet, komplett erbjudande
Med över 30 års erfarenhet och medverkan
vid uppförandet av 653 vindkraftverk med
en effekt på 1 370 MW per den 31 december
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2020, har Eolus byggt upp kompetens inom
hela värdekedjan och en finansiell ställning
som gör bolaget till en stark, stabil och pålitlig partner. Eolus projektportfölj inom
vind, sol och lagring ger stora möjligheter
att erbjuda anläggningar anpassade efter
den enskilde investerarens specifika behov
till lägsta möjliga kostnad per producerad
eller lagrad MWh. Eolus kompletta driftoch förvaltningstjänster erbjuder en professionell hantering som maximerar intäkterna för både större och mindre investerare.
Som en av de största aktörerna i Norden
kan Eolus pressa investerings- och driftkostnaderna vilket gagnar investerarna
i de olika kundgrupperna.

Institutionella investerare
Merparten av investeringarna på den
nordiska vindkraftsmarknaden sker numera genom internationella institutionella
investerare såsom olika typer av fonder,
försäkringsbolag och återförsäkringsbolag.
Även i ett globalt perspektiv är denna trend
påtaglig. Ägande i samhällsinfrastruktur,
till exempel förnybar energi i form av vindkraft och solcellsanläggningar, drivs av att
investeringarna är långsiktiga med relativt
stabil avkastning och stabila kassaflöden.
Det genererar i sin tur trygghet i de åtag-

anden företagen har gentemot sina kunder
inom återförsäkring och pensionsplaceringar. Den som investerar i produktion
av förnybar el blir också delaktig i omställningen mot fossilfri elproduktion, vilket
minskar utsläppen av koldioxid och i förlängningen minskar riskerna inom andra
klimatrelaterade investeringar och försäkringsåtaganden. Med en stark trend inom
hållbara investeringar kommer denna typ
av aktörer att fortsätta spela en nyckelroll
i omställningen av samhället.

Storförbrukare
Till gruppen storförbrukare räknas företag
och organisationer med hög elförbrukning
som inte har elproduktion som kärnverksamhet. Kundgruppen är ökande, dels för
att el från vindkraft och solkraft ger säkra,
låga och stabila elkostnader under lång tid,
dels beroende på hållbarhetsperspektivet.
Allt fler företag strävar efter att vara en
tydlig aktör i omställningen till en fossilfri framtid. Helt enkelt för att möta sina
kunders krav och önskemål om minskad
miljöpåverkan och ansvarstagande.
Investeringar kan ske genom direkta investeringar i egna anläggningar eller, allra
vanligast, genom att teckna långa elförsäljningsavtal (PPA). Ett elförsäljningsavtal

Vindpark Kråktorpet
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innebär att en part förbinder sig att under en
förutbestämd tid köpa elproduktionen från en
viss anläggning och därmed bidrar till utbyggnad av kapacitet utan att själv äga anläggningar. Denna typ av upplägg binder inte kapital
som behövs i kärnverksamheten men skapar
ändå miljöfördelar. Eolus har tecknat denna
typ av avtal med olika aktörer för vindkraftsparker i Sverige, Norge och USA. Amazon Web
Services är den aktör i världen som har störst
andel tecknade elförsäljningsavtal, följda av
Google.

Vindpark Sötterfällan

Energibolag
På många marknader är landbaserad vindkraft ett av de mest kostnadseffektiva sätten
att tillföra ny produktionskapacitet, däribland
Norden. På andra marknader är solkraft det
billigaste alternativet. Dessa grundförutsättningar gör investeringar i förnybar elproduktion attraktivt för bolag som har energiproduktion som affärsidé. Utöver att det tillförs kostnadseffektiv produktionskapacitet får energibolag genom vind- och solkraftsinvesteringar
möjlighet att erbjuda sina kunder miljövänlig
el från egna anläggningar. I USA är det vanligt
att energibolag är aktiva med att teckna elförsäljningsavtal (PPA) istället för att äga egna
anläggningar. Detta är något som också börjat
ske i Europa. Genom åren har Eolus sålt vindkraftsanläggningar till svenska såväl som
internationella energibolag.
Offentliga investerare
Offentliga investerare omfattar främst kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag.
Egenägda anläggningar för elproduktion skapar förutsägbarhet och kontroll över kostnaderna för elkonsumtion i den egna verksamheten. Investeringar i förnybar elproduktion
bidrar till en hållbar utveckling och uppfyller
därmed de målsättningar inom miljö- och
energiområdet som många offentliga aktörer
satt upp för sin verksamhet. Under senare år
har det generellt sett skett få affärer med denna typ av kunder i Sverige.
Andelskunder
Eolus har sålt andelar i vindkraftverk till kunder nästan sedan bolaget grundades. Det har
gjort att flera tusen privatpersoner och företag
på så vis blivit delägare i vindkraftsanläggningar. Andelsmodellen var också en av Eolus framgångsfaktorer under många år. Med ändrade
marknadsförutsättningar och fokus på större
anläggningar eller paketering av flera mindre
anläggningar till en större affär, etablerar Eolus
för närvarande inga andelsprojekt. Det utesluter emellertid inte att det under rätt förutsättningar kan komma framtida etableringar inom
detta kundsegment. Möjlighet även för denna
typ av investeringar kan bidra till att skapa
lokal förankring i olika projekt.
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PROJEKTERING

Nya tekniker och lägre kostnader
driver omställningen
Projekteringsarbetet som Eolus bedriver
utgår från målsättningen att skapa projekt
inom förnybar energi som är möjliga att
etablera till lägsta möjliga kostnad per
MWh. Detta är en grundförutsättning för
att möta investerarnas krav på hållbara
och lönsamma investeringar inom olika
tekniker och på olika marknader. Utöver
att bidra till goda investeringsmöjligheter
skapas samhällsnytta genom möjligheten
att i samexistens med andra samhällsintressen bidra till miljövänlig elproduktion
eller energilagring. I sin tur bidrar det till
omställningen av samhället för att klara
klimatutmaningarna. Det är viktigt med
ett tydligt fokus på de projekt som har
störst chans att realiseras, oaktat teknik
eller marknad, för att Eolus ska fortsätta
att vara lönsamt och framgångsrikt.

Origination – en ny funktion
Eolus har en omfattande projektportfölj
med vindkraft- sol- samt lagringsprojekt
i olika faser. Detta ger sammantaget goda
möjligheter att möta olika kategorier av
investerares förutsättningar och krav.

16 ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2019/2020

Arbetet med projekten genomgår faserna
förprojektering, projektering, uppförande
och försäljning av anläggningarna. I januari
2020 infördes en ny funktion, Origination,
inom ramen för projektutveckling. Syftet
med funktionen är att förstärka den tidiga
projektutvecklingen med dess förprojektering och genom att upprätta strategiska
samarbeten med markägare, förvärva
projekt i utvecklingsfas samt utvärdera
nya geografiska marknader. Detta för att
garantera en högkvalitativ projektportfölj
även på längre sikt. Projekt påbörjade inom
Origination lämnas vidare och andra delar
av organisationen fortsätter med projekt
utveckling och optimering.

Flexibel realisering av projekt
Projekt realiseras antingen genom försäljning av projekträttigheter i kombination
med ett entreprenadkontrakt för uppförande av anläggningen eller genom etablering
av anläggningar som avyttras nyckelfärdiga
till investerare. Resultatavräkning sker i
båda fallen successivt i förhållande till
färdigställandegrad, vilket innebär att

150
Under räkenskapsåret etablerade
Eolus för första gången vindkraftverk med en rotordiameter på 150 meter.

i ntäkter och kostnader redovisas i takt med
att anläggningen färdigställs. Omsättning
och resultat varierar mellan enskilda kvartal samt räkenskapsår, beroende på takten
i uppförande av anläggningar samt affärernas struktur. Bolaget erbjuder även försäljning av projekt i olika stadier av projektutvecklingen om det bedöms som gynnsamt
för Eolus. Därutöver kan Eolus bidra med
olika typer av konsulttjänster som rör utveckling och etablering av anläggningar
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PROJEKTERING

Vindpark Nylandsbergen

PROJEKTERING – NYCKELTAL

MSEK

Nettoomsättning

Helår
2019-09-01-2020-12-31
16 månader

Helår
2018-09-01-2019-08-31
12 månader

2 435,9

2 007,0

Övriga rörelseintäkter

113,6

50,1

Rörelseresultat

272,0

114,1

för förnybar energi och energilagring.
Projekteringsverksamheten finansieras
främst genom förskott från kunder, byggkrediter eller eget kapital. Eolus bedriver
för närvarande projekteringsverksamhet
i Sverige, Norge, Finland, USA, Baltikum
och Polen. Pågående vindkraftsetableringar
finns i Sverige, Norge och USA.

Teknisk utveckling sänker
kostnader
Det pågår en marknadsutveckling där förnybart växer och kan ses som det nya normala, inte som en marginell företeelse.
En stor del i denna utveckling förklaras
av en snabb teknikutveckling åtföljd av
kostnadsreduktion per producerad MWh.
Projektutvecklingen måste ta hänsyn till
teknikutvecklingen som ger större vindkraftverk vad gäller tornhöjd, rotordiameter
och generatoreffekt. Detta genom att utveckla projekt som klarar att använda
kommande bästa teknik. De hittills största
vindkraftverken Eolus har etablerat vad

gäller rotordiameter är nio Vestas V150
4,2 MW som ingår i vindpark Bäckhammar.
Största hittills etablerade vindkraftverk
avseende effekt återfinns i Stigafjellet där
sju Siemens Gamesa SWT-DD-130 med en
installerad effekt om 4,3 MW har byggts.
   Under 2023 etablerar bolaget vindkraftverk med hittills störst rotordiameter
på 170 meter i Boarp och Rosenskog samt
med högst installerad effekt på 6,6 MW i
Dållebo.

Med sikte på sol, lagring
och havsbaserad vindkraft
Eolus projektportfölj för sol och lagring
befinner sig i tidigare faser av utvecklingen
och bolaget har ännu inte etablerat några
anläggningar inom dessa tekniker. Port
följerna består i nuläget av projekt i USA
men Eolus ser möjligheter att vidga port
följerna med projekt på de marknader
bolaget idag är verksamt samt på nya geografiska marknader. Havsbaserad vindkraft
kommer att spela en nyckelroll i övergång-

en till ett hållbart elsystem. I takt med att
etableringskostnaderna sjunker kommer
mer havsbaserad vindkraft att etableras
och Eolus siktar på att vara en del av värdekedjan i detta segment genom deltagande
i utvecklingen av attraktiva projekt.

Sedan starten 1990 till och med balansdagen den 31 december 2020 har Eolus
medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en total effekt om cirka
1 370 MW. Under räkenskapsåret 2019/
2020 uppfördes och färdigställdes
81 (31) vindkraftverk med en total effekt
om 324 (115) MW. Vid räkenskapsårets
utgång var 96 vindkraftverk under upp
förande, att jämföra med 94 vid mot
svarande tidpunkt föregående år.
Av de 96 vindkraftverken är 72 i Norge,
11 i Sverige och 13 i USA.
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PROJEKTERING – ÅRETS FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Årets färdigställda
projekt
Under räkenskapsåret har Eolus färdigställt
och överlämnat tre vindparker med en samlad installerad effekt om 324 MW till kunder.
Sammantaget har 81 vindkraftverk etablerats, att jämföra med 31 vindkraftverk med

en effekt på 115 MW under föregående räkenskapsår. De etablerade
vindparkerna återfinns i
elområde 2 och 3 i Sverige
och elområde 2 i Norge.

Kråktorpet
Bäckhammar

ETABLERADE VINDPARKER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET 2019/2020, 16 MÅNADER
Namn

Kommun

Effekt i MW

Kråktorpet

Sundsvall, SE2

163

Bäckhammar

Kristienhamn/Degerfors, SE3

130

Stigafjellet

Bjerkheim, NO2

Totalt

31

Stigafjellet

324
Norge och Sverige

Bäckhammar

Antal verk: 22 Vestas V136 4,2 MW och
9 Vestas V150 4,2 MW
Navhöjder: 132 respektive 125 meter
Installerad effekt: 130 MW
Investerare: KGAL tillsammans med
Kempen Private Markets Fund
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Området för vindparken är beläget på
gränsen mellan de södra delarna av
Kristinehamns kommun och de sydvästra
delarna av Degerfors kommun (elområde 3).
Vindkraftverken är placerade på skogsklädd
ås cirka 140–155 meter över havet. Området
har goda vindtillgångar och relativt få
kringboende. Vindkraftverken av modell
Vestas V150 är de hittills största Eolus
uppfört avseende rotordiameter. Bäck
hammar omfattas av ett elförsäljningsavtal med Amazon Web Services (AWS).
När vindparken driftsattes och överlämnades till investerarna i augusti 2020 var det
den första vindkraftsanläggningen utanför
USA att försörja Amazon med förnybar el.
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PROJEKTERING – ÅRETS FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Kråktorpet
Vindparken är med sina 163 MW Eolus hittills största färdigställda anläggning. Om
rådet för vindparken är beläget i Sundsvalls
kommun (elområde 2) omkring 50 km väster
om Sundsvall/Timrå. Vindparken är etablerad i skogsområden mellan 400–450 meter
över havet. I området är vindtillgången god
och det finns få kringboende vilket möjliggjort etableringen. Tillsammans med vindparkerna Jenåsen (79 MW) och Nylands
bergen (68 MW) är Kråktorpet en del av
Eolus så kallade Sundsvallskluster på
311 MW. Etableringen av dessa tre parker
möjliggjordes av att Eolus tog investeringskostnaderna för en ny stamnätsstation i
Nysäter för att klara elnätsanslutningen.
Stamnätsstationen i Nysäter har även
öppnat upp för etablering av andra vindparker i området.
   Vindparken omfattas av ett femton
årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Vattenfall och Eolus ansvarar för drift och för
valtning av anläggningen. Färdigställande
och överlämnande till investeraren skedde
i november 2019.

Antal verk: 43 Vestas V136 – 3,8 MW
Navhöjd: 112 meter
Installerad effekt: 163,4 MW
Investerare: Aquila Capital

Stigafjellet
Stigafjellet är den första vindparken som
Eolus färdigställt i Norge. Vindparken är
belägen cirka 35 km sydost om Stavanger
i Rogaland med relativ närhet till den
norska kusten. Området för vindparken
består till största delen av berg på höjder
om 395–440 meter över havet och har utmärkta vindtillgångar. Vindkraftverken
som etablerats i Stigafjellet är de hittills
största Eolus uppfört avseende effekt. Vindparken färdigställdes och överlämnades till
investeraren i augusti 2020. Eolus ansvarar
för drift och förvaltning av anläggningen.

Antal verk: 7 Siemens Gamesa
SWT-DD-130 4,3 MW
Navhöjd: 115 meter
Installerad effekt: 30 MW
Investerare: ewz
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PROJEKTERING – PÅGÅENDE ETABLERINGAR

Pågående etableringar
Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång 515 MW vindkraft under etablering i Norge, Sverige och USA. Störst
etablering pågår i norska Øyfjellet
omfattande 400 MW fördelat på
72 vindkraftverk. I Sverige pågår upphandling av entreprenadarbeten för
sammanlagt 68 MW fördelat på
11 vindkraftverk till tre vindparker.
I Wind Wall i USA etableras 13 vindkraftverk med en effekt på 47 MW.

Norge och Sverige

VINDPARKER UNDER ETABLERING
Namn

Kommun

Øyfjellet

Vefsn, NO4

Wind Wall

Kern, CA

47

Boarp

Vaggeryd, SE3

24

Dållebo

Ulricehamn, SE3

26

Rosenskog

Falköping, SE3

Totalt

Effekt i MW

400
Øyfjellet

18
515

Kalifornien, USA

Rosenskog
Dållebo

Wind Wall

Boarp

Boarp, Dållebo och
Rosenskog

Antal verk: 7 Siemens Gamesa SG 5.8-170
samt 4 Siemens Gamesa SG 5.8-155
Navhöjd: 115 respektive 102,5 meter
Installerad effekt: 68 MW
Investerare: Commerz Real AG Group
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Eolus har tecknat ett avtal med Commerz Real
AG Group rörande etablering och försäljning
av tre vindparker i södra Sverige. Sammantaget
omfattar de tre vindparkerna som alla är
belägna i elområde 3 en effekt om 68 MW.
Paketeringen av tre mindre vindparker till
en kombinerad affär visar på potentialen för
att realisera även enskilda mindre projekt i
särskilt elområde 3 och elområde 4 i Sverige.
Vindparkerna beräknas vara färdigställda under
hösten 2023 och omfattas alla av ett 15-årigt
fullserviceavtal med Siemens Gamesa. I januari
2021 tecknade Eolus elförsäljningsavtal för de
tre vindparkerna med ett stort internationellt
energiföretag. Upphandling av entreprenad
arbeten pågår. Vindkraftverken i Boarp och
Rosenskog kommer sett till sin rotordiameter
på 170 meter att vara de största Eolus hittills
etablerat. De vindkraftverk som etableras i
Dållebo kommer med sina 6,6 MW per verk att
vara de största Eolus etablerat sett till installerad effekt.
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PROJEKTERING – PÅGÅENDE ETABLERINGAR

Wind Wall
Projekt Wind Wall är ett så kallat repoweringprojekt beläget i Tehachapi i Kalifornien, USA.
På platsen fanns närmare 400 äldre vindkraftverk med en ungefärlig installerad effekt om
36 MW. De äldre vindkraftverken byts ut mot
13 nya vindkraftverk med en samlad effekt på
46,5 MW. Elproduktionen i den nya vindparken
kommer att vara cirka 4 gånger högre än i den
gamla anläggningen.
   Projektet omfattas av full så kallad production tax credit (PTC) och ett långt elförsäljnings
avtal har tecknats med Amazon Web Services
(AWS). Anläggningen är såld till Cubico Sustain
able Investments som kommer att överta anläggningen när den är färdigställd under våren
2021. Anläggningens färdigställande har för
senats bland annat på grund av restriktioner
med anledning av Covid-19. I mars 2021 började
vindparken producera el.

Antal verk: 11 Vestas V126 3,6 MW samt
2 Vestas V126 3,45 MW
Navhöjd: 87 meter
Installerad effekt: 46,5 MW
Investerare: Cubico Sustainable Investments

Øyfjellet
Øyfjellet är Eolus hittills största tillståndsgivna
projektet. Projektet återfinns i närheten av
Mosjøen i Vefsn kommun i Norge. Projektom
rådet som omfattar 40 kvadratkilometer finns
i fjällområden med höjder mellan 600 och
800 meter över havet och har utmärkta vind
tillgångar. Projektet startade som ett lokalt
initiativ och Eolus förvärvade rättigheterna till
projektet 2012. Den ursprungliga koncessionen
omfattade 330 MW men i oktober 2018 utökades den till 400 MW. Genom den snabba tekniska utvecklingen innebär den utökade koncessionen att färre men större vindkraftverk etableras
än ursprungligen planerat. Sammanlagt kommer 72 vindkraftverk att uppföras.
   Vindparken omfattas av ett femtonårigt
elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norway AS.
Det innebär att vindparken kommer att förse
Alcoas produktionsanläggning i Mosjøen med
närproducerad förnybar el. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti
med Garantiinstituttet for eksportkreditt
(GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.
   Under 2019 sålde Eolus 100 procent av
aktierna i det dotterbolag som äger samtliga
rättigheter att etablera vindparken, inklusive
det 15-åriga elförsäljningsavtalet med Alcoa,
till Aquila Capital. Samtidigt tecknades ett
uppdragsavtal där Eolus hanterar byggnationen
av vindparken åt investeraren. Byggnationen
påbörjades i december 2019. Under våren 2021
färdigställs vägnät, fundament och kraftnät och
montage av vindkraftverk påbörjas. Vindparken
beräknas vara färdigställd under hösten 2021.

Antal verk: 72 Nordex N149 5,x MW
Navhöjd: 105 meter
Installerad effekt: 400 MW
Investerare: Aquila Capital
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

Land för land: Här är Eolus en
del av omställningen till förnybart
ner sig projekten utanför Sverige i tidigare
faser jämfört med den svenska portföljen
vilket är naturligt då den svenska marknaden är Eolus ursprungliga. Marknaderna är
diversifierade vad gäller hur mycket förnybar kraft som finns utbyggd och vad som
just nu är under etablering. Länderna har
olika förutsättningar vad gäller geografi,
infrastruktur, nätkapacitet och stödsystem
för förnybar elproduktion.

För närvarande bedriver Eolus verksamhet
i Sverige, Norge, USA, Lettland, Estland,
Finland och Polen. Insteget på den polska
marknaden skedde under 2021. Störst projektportfölj finns i Sverige och därefter USA.
I USA dominerar sol portföljen medan det
på övriga marknader i nuläget handlar om
landbaserad vindkraft. I takt med att bo
laget utvecklar projekt och färdigställer
anläggningar i andra länder än Sverige, som
hittills dominerat, kommer verksamheten
att bli mindre beroende av enskilda geografiska marknader och det blir naturligt att
se till var projekten med störst lönsamhet
finns – oavsett teknik. Generellt sett befin-

Sverige
nå en 100 procent förnybar elproduktion
i Sverige till år 2040 har vindkraften en
nyckelroll. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt arbetat fram
nationella riktlinjer för en hållbar vindkraftsutbyggnad som lyfter fram möjligheter till 100 TWh vindkraftsel varav 20 TWh
havsbaserad. Än så länge har Sverige en
mycket liten andel havsbaserad vindkraft
så den framtida potentialen är stor.

Den svenska vindkraften har haft en mycket stark utveckling. År 2006 producerade
vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre
än 0,5 procent av landets elproduktion.
Under 2020 var siffran cirka 27,6 TWh
vilket utgör 17 procent av den svenska elproduktionen. Vindkraft är utan tvekan
etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod och om prognoserna för
utbyggnaden står sig, kommer vindkraften
inom en relativt snar framtid att passera
kärnkraften som produktionsmetod. Enligt Svensk Vindenergis prognos från fjärde
kvartalet 2020 kommer svensk vindkraft
att producera över 45 TWh 2024. Vid utgången av 2020 hade Sverige ungefär
10 000 MW installerad vindkraftskapacitet
vilket placerar landet på sjätte plats i Europa. Det finns möjligheter till fortsatt tillväxt för vindkraften i Sverige. I målet att

Nettoexportör med potential
Sveriges goda förutsättningar för en stor
andel vindkraftsproduktion beror bland
annat på god tillgång till reglerkraft, bra
vindtillgångar, stabila elnät och relativt
gles befolkningstäthet. God överförings
kapacitet till andra länder gör att Sverige
kunnat bli en nettoexportör av el som
tränger undan fossil produktion också

SVERIGES NETTOPRODUKTION AV EL 2016–2020

i andra länder. Detta samtidigt som det
finns möjlighet att importera vid de få
tillfällen det finns behov av det.

Ljus framtid
Solel står än så länge för en mindre del
av den svenska elproduktionen med cirka
0,5 TWh under 2020. Det finns dock
möjligheter för en betydligt större andel,
allra helst i kombination med förbättrade
lagringsmöjligheter. Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt med sina
olika produktionsmöjligheter över dygnet
och året.
Anläggningar för förnybar elproduktion
som tas i drift efter 31/12 2021 kommer
inte att omfattas av det svensk-norska
elcertifikatsystemet.

TWh

2016

2017

2018

2019

2020

TRENDER PÅ DEN SVENSKA
VINDKRAFTSMARKNADEN

Vattenkraft

61,7

64,6

61,8

65

71,2

• Färre affärer men större volym installerad effekt
per transaktion

Kärnkraft

60,6

63

65,8

64,3

47,3

Vindkraft

15,4

17,6

16,6

19,8

27,6

Kraftvärme

8,8

8,7

8,8

8,9

6,6

• Elförsäljningsavtal (PPA) blir vanligare

Kraftvärme i industrin

5,5

6

5,9

6,7

6,1

• Kraftig kostnadsreduktion vid etableringar

152,5

160,5

159,7

165,6

158,8

Total nettoproduktion

Källa: Statistiska Centralbyrån. Siffrorna för 2020 är preliminära
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• Utländska investerare står för stor andel
av utbyggnaden

• Stort behov av professionell drift och
administration av anläggningar bland
annat genom långa serviceavtal
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

Norge
Utbyggnadstakten av ny kraftproduktion
i Norge är den högsta sedan slutet av
1970-talet enligt Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Utbyggnaden av
landbaserad vindkraft har varit hög de senaste åren och under 2020 stod vindkraften
för cirka 6 procent av Norges elproduktion
med sina 9,9 TWh. Vid utgången av 2020
fanns strax under 4 000 MW installerad
vindkraftskapacitet varav 1 532 MW installerades under året. På helårsbasis beräknas
de driftsatta anläggningarna ha en produktion på 13,1 TWh. Det kan jämföras med en
total installerad effekt på 1 675 MW vid
utgången av 2018. Norge var det land i
Europa som installerade mest landbaserad
vindkraft under 2020 och är på femtonde
plats i Europa sett till ackumulerad installerad effekt. Under 2020 färdigställde Eolus
Stigafjellet (30 MW) vilket är den första
vindparken bolaget byggt i Norge.

Vindpark Stigafjellet

Förutsättningar i toppklass
Under 2021 beräknas ytterligare 5,7 TWh
ny vind- och vattenkraft tas i bruk varav
Eolus hittills största vindpark, Øyfjellet,
står för över 20 procent. Det pågår för
närvarande en revidering av regelverket för
vindkraftsutbyggnad vilket tillfälligt stoppat upp beviljandet av nya koncessioner.
Projekt på den norska marknaden karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också av höga
medelvindar. Något som ger hög produktion i etablerade anläggningar. Förutsättningarna för vindkraft tillhör de absolut
bästa i Europa. Landets klimatmålsätt
ningar och behov av tillkommande elproduktion talar för en fortsatt utbyggnad
av såväl land- som havsbaserad vindkraft.
Precis som i Sverige finns här goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft att
bidra till elektrifieringen av samhället.

Elproduktionen från solceller är låg i landet
men har en potential som liknar Sveriges.
Anläggningar för förnybar elproduktion
som tas i drift efter 31/12 2021 kommer
inte att omfattas av det svensk-norska
elcertifikatsystemet.

PRODUKTION AV VINDKRAFTSEL
I NORGE PER ÅR
Twh
12
10
8
6
4
2
0

2016

2017

2018

2019

2020

Källa: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

USA
Den amerikanska energimarknaden kan
egentligen ses som flera olika marknader
beroende på bland annat geografi samt delstaternas olika regler för tillståndsgivning,
elanslutning, elhandel och ambitioner för
förnybar energi. Exempelvis är Texas en
egen marknad som saknar överförings
kapacitet till och från andra delstater.

Fossilfritt växte trots negativ retorik
Förnybar energi som sol och vind växte under den föregående administrationen trots
negativ retorik kring förnybar energi och
en vilja att förbättra villkoren för fossila
bränslen som kol och olja. En drivande
faktor har varit det federala stödsystemet
för att främja utbyggnaden av vindkraft,
Production tax credit (PTC). Ett system
som har brett politiskt stöd och som i
december 2020 förlängdes på 60 procent
av det maximala beloppet för projekt där
tillräckligt med komponenter beställs
innan 31/12 2021.

Rekord för sol och vind
Trots tidig negativ påverkan på utbyggnaden av solceller på hustak i och med restriktioner kopplade till Covid-19 slog utbyggnaden av solkraft rekord i USA under 2020.
Detta eftersom storskaliga anläggningar
i stora delar kunde fortsätta att byggas
trots restriktioner. 11 158 MW storskaliga
solcellsanläggningar driftsattes under året.
Även vindkraften slog rekord under 2020
med sammanlagt 16 913 MW installerad
effekt. Till det kan läggas att storskalig
batterilagring också slog rekord under 2020.
Med en ny administration förväntas ytter
ligare förbättrade möjligheter till utbyggnad
av förnybar energi som en del i omställningen av det amerikanska samhället. Den nya
administrationens ambition är att den amerikanska energisektorn ska vara utsläppsfri
till 2035. På kort sikt förutspår International
Energy Agency (IEA) att sol kommer att ha
högre utbyggnadstakt de kommande åren
än under 2020, medan vind kommer att
ligga lägre än rekordåret 2020.

Texas leder vindkraftsligan
Totalt finns 122 468 MW installerad vindkraft vilket betyder att USA är det land i
världen efter Kina som har mest installerad
vindkraft. Både sett till 2020 och ackumulerat är Texas den delstat som har i särklass
mest. Ungefär 27 procent av all vindkraft i
USA finns i Texas. Jämfört med exempelvis
den nordiska marknaden är turbinerna som
etableras i USA generellt sett mindre vad
gäller generatoreffekt. Under 2020 hade
71 procent av de installerade turbinerna en
effekt mellan 2–3 MW. Precis som på andra
marknader har havsbaserad vindkraft en
stor potential i USA, för närvarande med
stort fokus på östkusten från North Carolina
och norröver.
Solfokus i Kalifornien
Storskaliga solcellsanläggningar har efter
utgången på 2020 en installerad effekt
om 47 318 MW. Mest storskalig produktion
finns i Kalifornien som har nära 30 procent
av den totala installerade kapaciteten.
Under 2020 installerade Texas och just
Kalifornien flest storskaliga solcellsan
läggningar räknat i MW. Därtill kommer
mindre anläggningar hos hushåll och verksamheter som bidrar till utbyggnadstakten.
Batterilager i stor skala
Lagringsmöjligheter i form av storskaliga
batterilösningar har stor potential på den
amerikanska marknaden i takt med att
sol och vind tar större del av energimixen.
Även fristående energilager har en viktig
roll att spela för att ge bland annat balanseringsmöjligheter och större trygghet i el
systemen. Den ackumulerade effekten
för storskaliga batterilager steg med hela
72 procent under 2020 då 734 MW för en
totalsumma på 1 756 MW installerades.
Eolus projektportfölj i USA innehåller
projekt inom sol, vind och lagring och
fokus ligger för närvarande på västra USA.

TOPP 5 DELSTATER I USA MED MEST
INSTALLERAD SOLCELLSKAPACITET
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

Finland
Den finska vindkraftsmarknaden har tagit
fart igen efter en nedgång 2018 då inga nya
anläggningar togs i drift i spåren av ett
utfasat stödsystem. Nu etableras vindkraft
utan subsidier från staten och marknaden
har anpassat sig efter dessa marknadsförhållanden.

Högst snitteffekt och positiv prognos
Tecknandet av långa elförsäljningsavtal
(PPA) är en viktig komponent på den finska
marknaden precis som på den svenska och

norska. Sammanlagt hade Finland en ackumulerad installerad effekt om 2 586 MW
efter tillskott om 243 MW under 2019 och
302 MW under 2020. Enligt statistik från
Wind Europe var de turbiner som byggdes
på den finska marknaden de med högst
genomsnittlig generatoreffekt i Europa.
På marknaden finns ett stort intresse för
finsk vindkraft så produktionen som år
2020 uppgick till 7,8 TWh förväntas öka
markant de kommande åren.

ACKUMULERAD INSTALLERAD
VINDKRAFTSEFFEKT I FINLAND
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Vindkraftsutbyggnaden i Estland och Lettland har i praktiken stått still de senaste
åren. Bortsett från 10 MW installerad effekt
i Estland 2019 har ingen vindkraft byggts i
dessa två länder de senaste fyra åren.

tal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla
vindkraftsprojekt på dessa marker och andra SCA-fastigheter i landet. Avtalet gäller
även möjligheter att utveckla vindkraftsprojekt på SCA-ägda fastigheter i Lettland.

1500 utbyggnad av förnybar energi är viktigt
Mer
1000
för
att klara både Estland och Lettlands
500
klimatpolitiska
åtaganden.
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Försvarsmakten försvårar
I Estland har många goda vindlägen kommit att undantas för vindkraftsetableringar
efter restriktioner från den estniska Försvarsmakten. Som grund för restriktionerna
har anförts problem att bygga större vindkraftverk då dessa skulle kunna störa radarverksamhet. Något som minskar projekteringsverksamheten generellt och försvårat
investeringar. Sammantaget har Estland
enligt statistik från Wind Europe en installerad effekt om 320 MW. Under räkenskapsåret har Eolus avyttrat 600 hektar mark i
Estland till SCA och samtidigt tecknat av-

Eolus närvarande på lovande marknad
Lettland har mycket goda vindlägen såväl
i väster som i landets centrala delar vilket
ger god potential för vindkraft. Hittills har
dock lite vindkraft etablerats i landet, vars
totala installerade effekt uppgår till 66 MW.
Eolus är en av få aktiva projektutvecklare i
landet för närvarande vilket ger en fördel
om marknaden skulle ta fart. Projekt
Pieneva/Dobele är upptaget på Eolus lista
över projekt i sen utvecklingsfas. Om projektet erhåller nödvändiga tillstånd och
etableras kommer landets vindkrafts
kapacitet att kraftigt öka.

PRODUKTION AV VINDKRAFTSEL
I ESTLAND PER ÅR

2016

2017

2018

2019

2020

GWh
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2015

2016

2017

2018

2019
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Polen
Som en stor ekonomi i Europa och med
ett stort behov av att ställa om från främst
kolkraft, är Polen en marknad med stor
utvecklingspotential för förnybar elproduktion. Landet är ett av de allra mest fossil
beroende i Europa, samtidigt som man
åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp.

Goda marknadsförutsättningar
Under 2020 etablerades 731 MW vindkraft
för en total installerad effekt om 6 614 MW.
Det ger Polen en niondeplats i Europas
vindkraftliga. Med förhållandevis strikta
regelverk för att etablera landbaserad vindkraft spås det stora tillskottet av förnybar
elproduktion på land komma från solkraft
de kommande åren. Detta även om prog
nosen för 2021 pekar på mer etablerad
vindkraft än under 2020. Många projekt
som startats som vindprojekt har på grund

av den striktare tillståndsgivningen om
vandlats till solcellsprojekt. Redan under
2020 installerades omkring 2 200 MW
sol, vilket var mer än en fördubbling jämfört med 2019 och fjärde mest i Europa.
Branschorganisationen Solar Power Europe
spår att Polen kommer att kunna etablera
så mycket som upp till 13 000 MW under
åren 2021 till 2024. Även om detta uppges
vara ett högsta-scenario så skulle också
lägre utfall erbjuda goda marknadsförutsättningar. Polen har ingen havsbaserad
vindkraft i dagsläget men det finns goda
möjligheter till etableringar i Östersjön.
Precis som i många andra länder har havsbaserad vindkraft en viktig roll att spela
i Polens omställning, och i takt med kostnadsreduktioner kommer denna teknik
att bli alltmer attraktiv.

PROGNOSTISERAD TILLVÄXT FÖR
INSTALLERAD SOLCELLSKAPACITET
I POLEN 2021–2024
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Källa: Solar Power Europe, EU Market Outlook 2020–2024
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PROJEKTERING – PROJEKTPORTFÖLJ

Eolus projektportfölj:
basen för vår framgång
Eolus framgång som projektutvecklare
inom förnybar energi och energilagring avgörs av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över
tid. Marknadsförutsättningarna förändras
snabbt när det gäller teknikutveckling,
kostnader för etablering, elpris och investerare. Eolus strategiska inriktning innebär
stort fokus på utveckling, försäljning och
etablering av projekt som anses ha de allra
bästa förutsättningarna att realiseras till
lägst kostnad per MWh, oaktat teknik eller
marknad. Genom åren har bolaget lyckats
möta investerarnas krav och önskemål
som förändrats över tid.

En lång process
Bolagets projektportfölj består vid var tid
av egenutvecklade och förvärvade vind- soloch lagringsprojekt i olika utvecklingsfaser
och på olika marknader. Projekt kan också

utvecklas och realiseras tillsammans med
samarbetspartners. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid och alla
påbörjade projekt kommer av olika anledningar inte att realiseras. Anledningarna
kan vara att nödvändiga tillstånd inte erhålls eller att kostnaden för etablering blir
för hög per producerad MWh. All projekt
utveckling sker normalt sett på Eolus egen
risk. Prioritering och optimering av de
projekt i projektportföljen som har störst
chans att realiseras är därför av stor vikt.
Marknadsutvecklingen är snabb vilket lett
till att försäljningsprocessen startar tidigare och investerarna involveras redan under
projektutvecklingen, innan projekt blivit
tillståndsgivna.

Sol och lagring på ny marknad
Eolus projektportfölj för sol och lagring befinner sig generellt i tidigare faser jämfört

med vindprojekt och bolaget har ännu inte
etablerat några anläggningar inom dessa
tekniker. Portföljerna består i nuläget av
projekt i USA men Eolus ser möjligheter
att framöver vidga portföljerna med projekt
på de marknader bolaget idag är verksamt
samt på nya geografiska marknader. Tillståndsgivning och etablering av solprojekt
tar generellt kortare tid än vindprojekt.

Havsbaserad vindkraft är viktig
Havsbaserad vindkraft kommer att spela
en nyckelroll i övergången till ett hållbart
elsystem. I takt med att etableringskostnaderna sjunker kommer mer havsbaserad
vindkraft att etableras och Eolus siktar
på att vara en del av värdekedjan i detta
segment genom deltagande i utvecklingen
av attraktiva projekt.
Nya samarbeten
Under det gångna räkenskapsåret har
viktiga avtal slutits med SCA samt Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till
Modern Energy för utveckling av nya projekt. Samarbetsavtalet med SCA innebär
initiering av projekt som Eolus och SCA
kommer att utveckla tillsammans samt
möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade
projektområden i Sverige och Baltikum.
Målet är att kunna nå realiserbara projekt
om cirka 1 000 MW. Med Vindkraft Värmland tecknades avtal om att förvärva
7 vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas.
Sammantaget bedöms projekten som är
belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp
till cirka 450 MW.
Löpande rapporter för ökad tydlighet
För att öka tydligheten i informationen
kring projektportföljen redovisas status
för de mest prioriterade projekten för de
kommande åren. Detta görs löpande i
delårsrapporter och på bolagets hemsida.
Sammanställningen utesluter inte etableringar av andra projekt ur Eolus projektportfölj som uppfyller investerares krav
och önskemål. Likaledes kan projekt tillkomma och tas bort från denna sammanställning beroende på hur de utvecklas.
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PROJEKTERING – PROJEKTPORTFÖLJ

PROJEKTPORTFÖLJ, MW

Land

Sverige
Norge

2020-12-31

2019-08-31

Lagring
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förnybart
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Optimering
och
etablering
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68
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-

-

3 563
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-

400

850

-

-

850

430

Greenfield
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projektutveckling

Sen projektutveckling och
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450

Sol

Finland

21

44

-

65

-

-

65

56

Lettland

399

172

-

571

-

-

571

520

Estland

176

-

-

176

-

-

176
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USA

360

-

47

407

1 420

778

2 605

1 964

4 662

455

515

5 632

1 420

778

7 830

5 515

Koncernen

PROJEKT I SEN UTVECKLINGSFAS ELLER FÖRSÄLJNINGSFAS
Teknologi

Effekt, MW

Planerad
driftsättning

Sundsvall, Sverige

Vind

39

2023

Försäljnings- och upphandlingsprocess inledd.
Överklagat miljötillstånd. Nätanslutning säkrad.

Ölme

Kristinehamn,
Sverige

Vind

64

2024

Lagakraftvunnet miljötillstånd för 150 meters
totalhöjd. Ansökan om höjning av totalhöjd
under prövning.

Stor-Vrången

Ockelbo, Sverige

Vind

64

2023

Lagakraftvunnet miljötillstånd för 150 meters
totalhöjd. Pågående optimering med beaktande
av tillståndets restriktioner.

Fågelås

Hjo, Sverige

Vind

34

2023

Lagakraftvunnet miljötillstånd för 150 meters
totalhöjd. Ändringstillstånd beträffande höjning
av totalhöjd för totalt sju vindkraftsverk beviljades
av Miljöprövningsdelegationen i april 2020.
Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Vaberget

Sollefteå, Sverige

Vind

49

2024

Lagakraftvunnet miljötillstånd. Projektet är beroende
av att flera andra projekt ansluts till ny stamnäts
station. Ny tillståndsprocess för optimering av
projektet inledd.

Siggebohyttan

Lindesberg, Sverige

Vind

20

2025

Miljötillstånd beviljat i mars 2020 för 4 av totalt
15 ansökta vindkraftverk. Eolus har lämnat in en
överklagan av detta beslut till Mark- och miljö
domstolen för prövning av om fler vindkraftverk
kan beviljas tillstånd.

Pörtom

Närpes, Finland

Vind

44

2023

Lagakraftvunna tillstånd. Projektet är beroende av
gemensam elanslutning med närliggande projekt.
Projektering för elnätsanslutningen påbörjad.

Peineva/Dobele

Tukums och Dobele,
Lettland

Vind

172

2024

Miljökonsekvensbeskrivning godkänd på statlig
nivå. Negativt beslut på kommunal nivå erhölls
i mars 2020. Eolus har lämnat in en överklagan
av det kommunala beslutet.

Centennial Flats

Arizona, USA

Sol + lagring

500 + 250

2023

Nätanslutning säkrad. Erforderliga tillstånd förväntas
erhållas under 2021.

Projekt

Lokalisering

Stockåsbodarna

Koncernen

Kommentar

1 236

Sammanställningen gäller per den 18/2 2021.
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DRIFT OCH FÖRVALTNING

Maximal tillgänglighet och
lägsta möjliga driftskostnad
Eolus erbjuder ägare av vindkraftsanläggningar ett komplett paket med tjänster
för drift och förvaltning för att maximera
avkastningen från anläggningarna över tid.
Målet är att de tekniska och ekonomiska
tjänsterna ska tillförsäkra ägaren en professionell hantering av allt som rör driften av
en anläggning: övervakning, kontroll, uppföljning, administration och kontakt med
den serviceleverantör ägaren har avtal med.
Som driftsansvarig har Eolus ett nära sam
arbete med flera olika serviceleverantörer
på marknaden. Tillsammans med dem ser
Eolus till att anläggningens tillgänglighet
är hög och att driftstoppen minimeras. När
Eolus etablerar anläggningar för förnybar
elproduktion med andra tekniker än vind
och anläggningar för enerilagring finns am
bitionen att erbjuda motsvarande tjänster.

Ett kompetenscenter för drift
och administration
Eolus drivkraft är att kunderna ska betrakta
bolaget som en partner som gör allt för att

maximera tillgängligheten och minimera
driftskostnaderna över anläggningens livslängd. Samtidigt tar Eolus hand om den
praktiska och administrativa hanteringen
i övrigt. Genom åren sedan bolagets grundande 1990 har en omfattande kompetens
för drift och administration av vindkraftsanläggningar byggts upp och förädlats till
de tjänster Eolus kan erbjuda marknaden.
Eolus driftorganisation med dotterbolaget
Eolus Wind Power Management som nav
har utvecklats till ett kompetenscenter,
där kunskapen fungerar konsultativt, både
externt mot kunder och leverantörer av
vindkraftverk, men också internt inom
organisationen under projekterings- och
uppförandefaserna.

Förändrad syn
Idag är vindkraft ett energislag som betraktas som en självklar del i en total energimix
och fortsatt befinner sig i snabb tillväxt.
Med denna utveckling följer ett mer professionellt förhållningssätt till, och syn på,

72
Under räkenskapsåret ökade
Eolus mängden förvaltad vindkraft
med 72 procent från 524 MW
till 903 MW.

drift och förvaltning av en vindkraftsanläggning oavsett storlek. Eolus ser en stor
efterfrågan från marknaden, från institutionella investerare såväl som andra aktörer,
på professionell hantering av anläggningar.
Det finns stor tillväxtpotential hos de
investerare som inte har vindkraft eller
energiproduktion som sin kärnverksamhet.
Likaledes finns potential hos de aktörer
som i övrigt inte har någon verksamhet
på den aktuella geografiska marknaden.
Institutionella investerare som investerar
i den nordiska marknaden är vanliga
exempel på båda dessa kategorier.

Stabila intäktsströmmar
Under räkenskapsåret har Eolus ökat
förvaltad portfölj av driftsatt vindkraft från
524 MW till 903 MW genom tillskotten
av de av Eolus etablerade vindparkerna
Kråktorpet, Bäckhammar och Stigafjellet.
Därutöver har ett nytt avtal tecknats för
driftsatta anläggningar på Näsudden på
Gotland omfattande 57 MW. Det motsvarar
en total ökning med cirka 72 procent.
Vid räkenskapsårets utgång fanns även
tecknade driftavtal med externa kunder
för vindparkerna Øyfjellet (400 MW),
Wind Wall (47 MW), Boarp (24 MW),
Dållebo (26 MW) och Rosenskog (18 MW)
som beräknas tas i drift under 2021–2023.
När dessa parker tas i drift kommer Eolus
att förvalta vindkraft med en beräknad årlig produktion på över 4,3 TWh. Segmentet
medför återkommande, stabila och långsiktiga intäktsströmmar för Eolus och ger
bolaget möjlighet att bygga långsiktiga
kundrelationer.
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DRIFT OCH FÖRVALTNING

Vindpark Jenåsen

Tryggt och lönsamt
En kompetent partner för drift och förvaltning
Eolus tjänster i segmentet erbjuder teknisk drift och all administration av en anläggning såsom eldriftansvar, arbetsmiljöansvar,
löpande bokföring och årsbokslut och hantering av försäkringar.
Bolaget är också kontaktperson mot exempelvis aktuell leverantör
av anläggningen, myndigheter och försäkringsbolag. Eolus personal kontrollerar och övervakar anläggningen via bolagets drift
central, följer upp planerad och oplanerad service, genomför
löpande besök på plats, gör årliga inspektioner av anläggningen
och ser till att villkor och krav från myndigheter uppfylls. Våra
kunder kan köpa helhetslösningar eller delar av de tjänster som
Eolus erbjuder på samtliga marknader där bolaget är verksamt.

400

ELOMRÅDE 1
Luleå

ELOMRÅDE 2
Sundsvall

Norge och Sverige

322
ELOMRÅDE 3
Stockholm

30

15

47

26

45

130

68

101
40

Kalifornien, USA

MW förvaltad effekt.
MW förvaltad effekt,
tecknade ännu ej driftsatta.

Vid räkenskapsårets utgång hade Eolus
drift- och förvaltningsuppdrag för kunders och egen räkning på 903 MW plus
tecknade uppdrag för ytterligare 515 MW.
Bland investerare som valt Eolus koncept
för drift och förvaltning finns Aquila
Capital, ewz, Munich Re, KGAL, Commerz
Real, Tolvmanstegen Drift och Mirova/
Europeiska Investeringsbanken.

14

25
4

45

ELOMRÅDE 4
Malmö

24

24

57
1 Estland

DRIFT OCH FÖRVALTNING – NYCKELTAL

MSEK

Nettoomsättning

Helår
2019-09-01–2020-12-31
16 månader

Helår
2018-09-01–2019-08-31
12 månader

35,0

20,0

Övriga rörelseintäkter

9,2

8,1

Rörelseresultat

8,0

2,6

Förvaltade verk, MW

903

524

Tecknade avtal, ännu ej driftsatta parker, MW

515

723
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HÅLLBARHET

Hållbart i grunden:
Ekologiskt, ekonomiskt, socialt
Som ett bolag aktivt inom uppförande av anläggningar för förnybar energiproduktion och energilagring har Eolus en viktig roll att spela i omställningen av samhället. Genom att projektera och
uppföra anläggningar för förnybar elproduktion
och energilagring till lägsta möjliga kostnad per
producerad MWh bidrar bolaget till att minska utsläppen av koldioxid på ett kostnadseffektivt sätt.
Verksamheten tangerar alla delar i hållbarhetsbegreppet: den ekologiska, ekonomiska och sociala.

Ökad andel, sänkta kostnader
Förnybar elproduktion spelar en allt viktigare roll i
den globala energimixen och kommer att s pela än
större roll framöver. I New Energy Outlook 2020
prognostiserar Bloomberg New Energy Finance
(BNEF) att vind och sol tillsammans kommer att
stå för 56 procent av världens elproduktion år
2050. Det kan jämföras med 9 procent i nuläget
och det ska även ses i ljuset av en ökning av världens elbehov. Omställningen drivs av lägre kost
nader för att etablera vind, sol och olika typer av
lagring, främst batterier. Detta skifte utmanar
befintliga affärsmodeller och öppnar upp för nya
affärsmöjligheter för dem som omfamnar utvecklingen istället för att hålla fast vid tidigare sanningar och gamla affärsmodeller.
Hänsyn och kunskap
Projektering och tillståndsgivning av anläggningar
för förnybar energi åtföljs av en rad lagar och regelverk. Detta för att säkerställa att anläggningarna
kan samexistera med andra samhällsintressen
som bland annat kringboende, djur- och naturliv,
totalförsvarets intressen och annan samhällsviktig
infrastruktur. Innan tillstånd ges genomförs en
demokratisk process där olika intressenter får
möjlighet att komma med synpunkter och en rad
undersökningar genomförs. Under drifttiden har
anläggningarna en rad villkor att e fterleva som
bland annat, för vindkraft, rör ljud och skuggor.
   Bolaget har stor kunskap om var och hur vindkraftsparker kan anläggas för optimal elproduktion och med hänsyn till övriga samhällsintressen.
I vår långa erfarenhet finns ett inbyggt värde
skapande som inkluderar förmågan att ta hänsyn
till människa, natur, miljö och samhälle genom
hela värdekedjan. Detta synsätt tar vi med oss i
utvecklingen av anläggningar på övriga marknader
inom andra tekniker som sol samt inom lagring.
   Eolus strävar efter att vara ett respekterat bolag som skapar värde för berörda intressenter och
är en attraktiv samarbetspartner i omställningen
till ett hållbart samhälle.
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Mål för hållbarhetsarbetet
Givet de prioriterade hållbarhetsaspekterna som identifierats beskrivs nedan
översiktligt nuläge och potentiella risker för de mål Eolus kommer att jobba med
under det kommande räkenskapsåret.

Inrättande av en ny tjänst med ansvar för hållbarhet
Eolus har med bolagets affärsidé att verka inom förnybar energi och energilagring en
viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Affärsidén som sådan
lägger grund för ett hållbarhetstänkande hos bolagets anställda. Utmaningarna för att
bygga ett hållbart företagande är dock större och det finns ett behov av att systematisera
bolagets arbete. Inte minst mot bakgrund av att störst påverkan på andra samhälls
intressen finns i etablerings- och driftsfasen av anläggningar.
   Eolus bedriver ingen egen tillverkning eller byggnationsverksamhet. Vindkraftverk
och andra komponenter för drift av anläggningar för förnybar elproduktion och elöverföring köps in av etablerade tillverkare på marknaden.
Mål: Att under 2021 inrätta en ny tjänst med ansvar för hållbarhet.

Genomförande av årliga medarbetarundersökningar
Som ett kunskapsintensivt bolag med en liten organisation är Eolus beroende av att
attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Medarbetarnas erfarenhet, kunskap, kreativitet och engagemang är viktig för bolaget och utvecklingen av Eolus erbjudanden till
marknaden. Att få en systematisk förståelse för och kunskap om medarbetarnas situation och vad de upplever som bra och mindre bra i organisationen samt att ta tillvara
förslag för förbättringar är avgörande för Eolus fortsatta framgång. Inte minst är denna
kunskap och systematik viktig i en växande men fortfarande liten organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter för den enskilde medarbetaren att påverka bolaget.
Mål: Att från och med 2021 genomföra årliga medarbetarundersökningar och inrätta
metoder för att arbeta med förbättringar utifrån inkomna resultat.

Måluppfyllelse fastställt mål
i föregående års hållbarhetsrapport
I upprättandet av Eolus hållbarhetsrapport avseende räkenskapsåret 2018/2019
identifierades en hållbarhetsaspekt som särskilt skulle prioriteraras det kom
mande året: klimatpåverkan i bolagets verksamhet. Året innan identifierades tre
aspekter som handlade om leverantörskedjan, attraktiv arbetsgivare samt anti
korruption. Nedan återfinns uppföljning av måluppfyllelse för föregående år.

Klimatpåverkan i bolagets verksamhet
Mål: Att under 2019/2020 genomföra en kartläggning av bolagets klimatutsläpp och
arbeta fram förslag på åtgärdsplan.
Måluppfyllelse: Utbrottet av Covid-19 har ändrat förutsättningarna kring denna målsättning. De förändringar av verksamheten som genomförts med förändrade resemönster i tjänsten och hög grad av hemarbete för medarbetarna bedömdes en kartläggning
av klimatutsläpp bli missvisande jämfört med normal verksamhet. En kartläggning bör
utgå från ett normalläge för att bli rättvisande och för att rätt åtgärder ska kunna vidtas
för att minska utsläppen. Med tanke på att pandemin fortgår är det fortsatt bolagets bedömning att kartläggning av klimatpåverkan i verksamheten bör vänta för att en rätt
visande utgångspunkt i bolagets arbete ska föreligga. Förutsättningarna för att uppfylla
målet har därmed inte förelegat.
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HÅLLBARHET

FN:s globala
hållbarhetsmål
En grundbult i arbetet med hållbar utveckling är målen i Agenda 2030 som antogs av
FN:s generalförsamling 2015. Målen berör
alla aktörer i samhället och näringslivet har
en viktig roll att spela i uppfyllandet av målen. Eolus affärsidé tangerar direkt flera
hållbarhetsmål, bland annat att bekämpa
klimatförändringarna, hållbar energi för
alla samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser
Utsläppen av växthusgaser måste minskas
radikalt för att världens länder ska begränsa den globala uppvärmningen och nå det
så kallade 1,5-gradersmålet. En omställning
av energimarknaden är en viktig del i att
klara denna utmaning som FN:s klimatpanel, IPCC, säger är både ekonomiskt och
tidsmässigt möjlig att klara. Genom affärsidén att projektera, uppföra och hantera
drift av anläggningar för förnybar energi
och energilagring, bidrar Eolus som bolag i
omställningen av samhället. Genom att
ständigt sträva efter att etablera anläggningar till lägsta kostnad per producerad
MWh skapar Eolus attraktiva investeringsmöjligheter för olika investerare.

Hållbar energi för alla

utan även samhället som helhet. Verksamheten ska visa vinst och bolaget har en målsättning att ha en genomsnittlig avkastning
på minst 10 procent av eget kapital efter
skatt.
   Eolus är ett kunskapsintensivt bolag
med en liten organisation. Det innebär att
medarbetarnas erfarenhet, kunskap, kreativitet och engagemang är viktig för bolaget
och utvecklingen av Eolus erbjudanden till
marknaden. För att nå detta behövs en företagskultur där varje medarbetare hittar sin
balans mellan arbete, fritid och egen utveckling. Det är också företagskulturen som är
grunden för att både behålla och rekrytera
de bästa medarbetarna. Och på så sätt vara
och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhetsrapport
Eolus fullständiga hållbarhetsrapport är
upprättad som ett separat dokument.
Den finns, i likhet med denna årsredo
visning, tillgänglig på bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Inför Eolus första
hållbarhetsrapport, som avgavs för räkenskapsåret 2017/2018, genomfördes en
analys över vilka aspekter inom hållbart
företagande som har störst väsentlighet
för bolaget och var påverkan är som störst.
Årets hållbarhetsrapport bygger vidare på
det tidigare arbetet med två nya mål och
innehåller även redovisning av målupp
fyllelse av tidigare fastlagda mål.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt över
komlig, tillförlitlig, hållbar och modern
energi för alla
En av grundförutsättningarna för att målet
om hållbar energi för alla ska kunna nås är
att teknikutvecklingen och kostnadsreduktionen inom förnybar energi fortsätter. Eolus utvecklar eller tillverkar inte teknologi
men bidrar i detta arbete genom att nyttja
ny teknik och samtidigt ständigt söka efter
innovativa affärslösningar som passar våra
kunder och deras förutsättningar. Som en
av Nordens ledande projektutvecklare har
Eolus exempelvis vid flera tillfällen varit
först med att etablera olika tillverkares nya
modeller av vindkraftverk i Sverige. Utvecklingen med förbättrade möjligheter till energilagring är också en viktig aspekt för att
målet ska nås.

Vindpark Bäckhammar

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
Som bolag strävar Eolus efter att skapa
värde, inte bara för aktieägare och anställda
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ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsrapport
INTRODUKTION
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Eolus Vind AB (publ), antagna av årsstämman 2020,
tillämpades under räkenskapsåret 2019/2020 (16 månader). Rapporten
innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och
vice verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med
aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om
ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.
   Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare
finns i not 6 (Ersättning till styrelse, verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare) på sidan 73 i årsredovisningen för
2019/2020. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45–49 i årsredovisningen.
   Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode
beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 73 i
årsredovisningen.
Utveckling under 2019/2020
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat
i sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen.
Bolagets ersättningsriktlinjer:
tillämpningsområde, ändamål och avvikelser
Bolagsstämman den 25 januari 2020 fastslog riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer har tillämpats under räkenskapsåret. En förutsättning för en framgångsrik implementering av

bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör
att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig total
ersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande
befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner
och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad
till finansiella och icke-finansiella kriterier. Kriterierna ska vara utformade
så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
   Riktlinjerna finns på sidorna 47–48 i årsredovisningen. Bolaget har
under 2019/2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits
av bolagsstämman. I enlighet med riktlinjerna som antogs på årsstämman 2020 har styrelsen möjlighet att avvika från principerna om det finns
särskilda skäl för att tillgodose bolagets långsiktiga intresse. Under
räkenskapsåret har frånsteg från principerna gjorts avseende viktning
av enskilda mål i jämförelse med total möjlig rörlig ersättning. Avvikelsen
består i att bonusmålet avkastning på eget kapital uppgår till 80 procent
av total möjlig rörlig ersättning vilket är ett avsteg från beslutade riktlinjer
som medger att enskilda mål får uppgå till 10-50 procent. Revisorns
yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på
https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/ersattningar.
Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktör, KSEK
FAST ERSÄTTNING
Befattningshavarens
namn (position)

Per Witalisson,
VD

Marcus Landelin,
vice VD

Räken
skapsår

Grundlön 1)

RÖRLIG ERSÄTTNING

Andra
förmåner 2)

Ettårig

Flerårig

Pensionskostnad

Total
ersättning

Andelen fast
resp. rörlig
ersättning

2019/2020
16 månader

2 766

51

304 3)

-

638

3 759

92% / 8%

2018/2019
12 månader

2 263

96

69 4)

-

518

2 946

98% / 2%

2019/2020
16 månader

2 514

64

266 3)

-

537

3 381

92% / 8%

2018/2019
12 månader

1 876

50

137 4)

-

455

2 518

95% / 5%

Inklusive semesterersättning.
Avser bilförmån.
3)
Utbetald under räkenskapsåret, avser räkenskapsåret 2018/2019.
4)
Utbetald under räkenskapsåret, avser räkenskapsåret 2017/2018.
1)
2)
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ERSÄTTNINGSRAPPORT

lande direktören respektive vice verkställande direktören med kostnaden
för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet
Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier sker genom
bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar
som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.
Inom ramen för respektive Aktiesparprogram har verkställande direktören
respektive vice verkställande direktören på basis av antalet Sparaktier
tilldelats aktierätter (rätt till Matchningsaktier) enligt vad som framgår av
tabellen nedan.

AKTIESPARPROGRAM
Bolaget har för närvarande tre pågående aktiesparprogram för bolagets
anställda, inklusive verkställande direktören och vice verkställande direktören, Aktiesparprogrammen 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Inom
ramen för respektive Aktiesparprogram har verkställande direktören
respektive vice verkställande direktören av intjänad rörlig kontanter
sättning investerat i Sparaktier motsvarande maximalt en månadslön
(”Sparaktier”). Under förutsättning att verkställande direktören respektive
vice verkställande direktören behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är
anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus verkstäl-

Aktiesparprogram (verkställande direktör och vice verkställande direktör)
HUVUSAKLIGA VILLKOR FÖR
AKTIESPARPROGRAMMEN

INFORMATION FÖR DET RAPPORTERADE RÄKEN
SKAPSÅRET AVSEENDE MATCHNINGSAKTIER
Ingående
balans

Befattningshavarens namn
(position)

Per Witalisson,
VD
Marcus Landelin,
vice VD
1)
2)

Programmets
namn (räken
skapsår)

Intjänandeperiod

Datum för
tilldelning 1)

Datum för
intjänande

Utgång för
inlåsningsperiod

Aktierätter
vid årets
början

2017/2018

2018–2021

2018-12-04

2021-08-31

2021-08-31

703

2018/2019

2019–2022

2020-02-06

2022-08-31

2022-08-31

-

2017/2018

2018–2021

2018-12-04

2021-08-31

2021-08-31

1 213

2018/2019

2019–2022

2020-02-06

2022-08-31

2022-08-31

-

Utgående
balans

Under året
Tilldelade
Match
ningsaktier

Intjänade
Match
ningsaktier

Tilldelade
som ej intjänats vid
årets utgång

-

-

703

205 2)

-

205

-

-

1 213

-

-

-

Tilldelningsdatumet är beroende av när förvärv av Sparaktier genomförts.
Det sammanlagda marknadsvärdet för de underliggande aktierna vid tidpunkten för tilldelning är 36 KSEK.

intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen
samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats.
De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning
till hållbarhet samt bolagets värderingar.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER
Prestationskriterierna för den verkställande direktörens och vice verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets
strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga
Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens prestation
under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Relativ viktning
av prestationskriterier

Beskrivning av kriterier hänförliga till
ersättningskomponenten

Uppmätt
prestation
(procent)

Faktisk tilldelning /
ersättningsutfall (KSEK)

Per Witalisson,
VD

Avkastning på eget kapital för räkenskapsåret

80,0

37,5

275,8

Operationella mål för verksamheten

20,0

87,5

160,9

Marcus Landelin,
vice VD

Avkastning på eget kapital för räkenskapsåret

80,0

37,5

252,1

Operationella mål för verksamheten

20,0

87,5

147,0

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT
Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste
fem rapporterade r äkenskapsåren (RR), KSEK
Ersättning till VD och vice VD

RR-4 vs RR-5

RR-3 vs RR-4

RR-2 vs RR-3

RR-1 vs RR-2

RR vs RR-1

RR 2019/2020 1)

Per Witalisson, VD

808 (53%)

82 (4%)

-194 (-8%)

736 (33%)

-127 (-4%)

2 819

Marcus Landelin, vice VD

463 (38%)

202 (12%)

25 (1%)

614 (32%)

18 (1%)

2 536

-18%

-252%

503%

58%

177%

209 981

66 (11%)

61 (9%)

-19 (-3%)

53 (7%)

102 (13%)

884

Rörelseresultat
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda exkl koncernledningen
1)

Räkenskapsåret 2019/2020 avser 16 månader. Utfall för räkenskapsåret har justerats till 12 månader för jämförbarhet.
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EKONOMISKT SAMMANDRAG OCH KONCERNENS NYCKELTAL

EKONOMISKT SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2017/2018
12 månader

2016/2017
12 månader

2015/2016
12 månader

Resultaträkning
2 468 639

2 031 911

1 365 977

1 065 668

693 446

Rörelseresultat

Nettoomsättning

279 974

118 321

202 411

40 233

-15 949

Resultat efter finansiella poster

182 553

115 971

198 879

34 224

-29 057

Årets resultat

198 302

132 794

194 313

24 504

-23 918

Balansräkning
Anläggningstillgångar

83 029

110 817

177 271

147 959

291 795

Omsättningstillgångar

1 725 193

1 946 973

1 717 730

752 805

977 821

Tillgångar

1 808 222

2 057 789

1 895 002

900 764

1 269 616

Eget kapital, Eolus aktieägare

1 036 920

887 817

814 013

657 791

671 025

-956

2 037

1 912

1 719

140

227 688

159 762

124 145

74 617

136 434

Eget kapital, innehavare utan bestämmande inflytande
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Eget kapital, avsättningar och skulder

544 570

1 008 173

954 932

166 637

462 017

1 808 222

2 057 789

1 895 002

900 764

1 269 616

134 190

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-483 666

566 631

241 724

90 971

Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 261

-100 785

-952

-9 718

-10 395

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

72 913

-103 167

296 832

-101 037

-143 754

-406 492

362 678

537 604

-19 784

-19 959

1 102 983

739 825

201 509

221 549

241 522

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

-5 553

480

712

-256

-13

690 938

1 102 983

739 825

201 509

221 549

2017/2018
12 månader

2016/2017
12 månader

2015/2016
12 månader

KONCERNENS NYCKELTAL***
2019/2020
16 månader

Under perioden idrifttagna verk, antal
Under perioden idrifttagna verk, MW
Förvaltade verk, MW
Medelantal anställda, heltidstjänster
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %

2018/2019
12 månader

81

31

25

25

14

323,7

115,2

83,8

72,2

37,7

903

524

415

351

293

45

39

35

33

33

11,3

5,8

14,8

3,8

neg

7,4

5,7

14,6

3,2

neg

Avkastning på sysselsatt kapital, %

15,5

10,9

21,9

5,8

neg

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

20,6**

15,6

26,4

3,7

neg

Soliditet, %

57,3

43,2

43,0

73,0

52,9

Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK

7,96

5,33

7,81

1,02

-0,92

41,63

35,65

32,68

26,41

26,94

1,50

1,50

1,50

1,50

Antal aktier vid årets slut, tusental

24 907

2,00*

24 907

24 907

24 907

24 907

Genomsnittligt antal aktier under året, tusental

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

* Föreslagen utdelning.
** Avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
*** För definition av nyckeltal se sidan 99.
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AKTIE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Eolus aktie och ägarförhållanden
Eolus Vind har aktier av två slag, A-aktier
och B-aktier. Bolagets B-aktie handlas
sedan den 1 januari 2020 på Nasdaq
Stockholm Mid Cap under kortnamnet
EOLU B. Dessförinnan handlades bolagets
B-aktie på Nasdaq OMX First North mellan
28 maj 2009 och 4 maj 2014, på Nasdaq
First North Premier mellan 5 maj 2014 och
1 februari 2015 samt mellan 2 februari 2015
och 31 december 2019 på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Kursutveckling
Under räkenskapsårets 16 månader har
aktien fluktuerat mellan 74,00 SEK som
lägst den 19 mars 2020 och 249,20 SEK som
högst den 29 december 2020. Stängningskursen var vid räkenskapsårets sista
handelsdag, den 30 december 2020,
236,80 SEK. Eolus aktiekurs steg med
178,3 procent under räkenskapsåret, vilket
kan jämföras med Nasdaq Stockholm Mid
Caps index, som ökade med cirka 56,2 procent under samma period. Totalt omsattes
58 374 330 B-aktier under räkenskapsårets
sexton månader.
Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget var 33 892 per
den 31 december 2020 vilket är en ökning
med 19 995 under räkenskapsårets 16 månader. De tio största ägarnas andel uppgick till 28,1 procent (30,4) av kapitalet och
48,4 procent (49,0) av rösterna. De största
ägarna utgörs i huvudsak av Domneåns
Kraftaktiebolag och Hans-Göran Stennert.

NYCKELTAL PER AKTIE
2019/
2020
16 mån

2018/
2019
12 mån

Resultat per aktie före/efter
utspädning, SEK

7,96

5,33

Ordinarie utdelning, SEK

2,001

1,50

0,8

1,9

Direktavkastning, %2
Aktiekurs vid årets utgång,
SEK

236,8

78,7

Börsvärde, MSEK3

5 898

1 960

24 907

24 907

Utestående antal aktier,
tusental
Genomsnittligt antal
aktier under året, tusental

Vid utgången av räkenskapsåret 2019/2020
ägde Eolus Vind AB inga egna aktier.

Aktiekapital
Den 31 december 2020 uppgick aktiekapitalet i Eolus Vind AB nominellt till
24 907 000 SEK och det totala antalet
aktier var 24 907 000 (24 907 000) fördelat
på 1 285 625 A-aktier med en (1) röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels
(1/10) röst per aktie. Samtliga utestående
aktier är till fullo betalda och ger lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
Varje aktie har ett kvotvärde på 1,00 SEK.
Innehavet av aktier berättigar till utdelning
som fastställs av årsstämman. Det finns
inga begränsningar i aktiernas överlåt
barhet eller varje aktieägares rösträtt vid
bolagsstämman på grund av bestämmelser
i bolagsordningen. Vid den extra bolagsstämman i augusti 2020 beslutades om
ändring i bolagsordningen för att ge möjlighet till omvandling av A-aktier till B-aktier.
Information om förfarandet återfinns på
bolagets hemsida. Eolus har sedan bolaget
bildades 1990 genomfört elva nyemissioner.
Syftet med samtliga nyemissioner har varit
att möjliggöra snabbare expansion än
vad bolagets resultattillväxt har medgivit.
Av tabellen på sidan 37 framgår aktiekapitalets utveckling perioden 1990–2020.
Utdelning
Eolus långsiktiga utdelningspolicy innebär
att utdelningen över en längre period ska
följa resultatet och motsvara 20–50 procent

UTDELNING PER AKTIE OCH
DIREKTAVKASTNING
%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

baserat på styrelsens utdelningsförslag
utdelningen dividerad med slutkursen för
respektive räkenskapsår
3
Inkluderar även a-aktier som ej är noterade

*
2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2016
2017
2018
2019
2020
12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 16 mån
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Direktavkastning i %

* Utdelningen för 2019/2020 avser styrelsens
förslag inför årsstämman.

1
2

KURSUTVECKLING

SEK

24 907
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Information till aktiemarknaden
Eolus IR-arbete kännetecknas av öppen
relevant och korrekt information till aktie
ägare, investerare och analytiker för att
öka kunskapen om koncernens verksamhet
och aktie. Eolus delger information i form
av kvartalsrapporter, årsredovisning, relevanta pressmeddelanden samt tillhandahåller fördjupad information om bolaget
på IR-sidorna på bolagets webbplats,
www.eolusvind.com. Aktieägare och andra
intressenter kan prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter
via bolagets webbplats. På webbplatsen
finns också bolagspresentationer och
intervjuer med Eolus VD.

SEK

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Utdelning, SEK

24 907

av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen
ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och finansiella ställning. För
att Eolus ska kunna fortsätta utvecklas
kan bolaget över tiden komma att vara nettoskuldsatt. För ett bolag av Eolus karaktär,
där utveckling och försäljning av vindkraftverk är en väsentlig del av verksamheten,
är bibehållandet av en stark finansiell ställning av stor vikt. Styrelsen kommer därför
vid varje tillfälle att beakta bolagets långsiktiga finansieringsbehov. Med hänsyn till
Eolus starka finansiella ställning föreslår
styrelsen årsstämman att besluta om en
utdelning motsvarande 2,00 (1,50) SEK per
aktie. Detta motsvarar en överföring upp
gående till 49,8 (37,4) MSEK motsvarande
en direktavkastning om 0,8 procent.

250
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100
75
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Eolus B

2020-12-30
Nasdaq Stockholm Mid Cap
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AKTIE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEÄGARE PER 2020-12-31
Aktieägare

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Totalt
antal aktier

% av
kapital

% av
röster

Domneåns Kraftaktiebolag

370 150

1 992 925

2 363 075

9,5%

15,6%

Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring

380 100

518 984

899 084

3,6%

11,8%

Åke Johansson

202 120

400 000

602 120

2,4%

6,6%

Hans Johansson och Borgunda bygghandel, genom bolag

189 520

40 418

229 938

0,9%

5,3%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

0

909 569

909 569

3,7%

2,5%

Mediuminvest A/S

0

671 000

671 000

2,7%

1,8%

Odin Small Cap

0

500 000

500 000

2,0%

1,4%

Clearstream Banking S.A., W8IMY

0

445 177

445 177

1,8%

1,2%

40 000

0

40 000

0,2%

1,1%

0

340 392

340 392

1,4%

0,9%

103 735

17 802 910

17 906 645

71,8%

51,8%

1 285 625

23 621 375

24 907 000

100,0%

100,0%

Antal
aktier

Andel av
kapital i %

Antal
ägare

Andel av
ägare i %

1–500

2 395 156

9,6%

30 874

91,1%

501–1 000

1 129 863

4,5%

1 448

4,3%

1 001–5 000

2 579 889

10,4%

1 171

3,5%

5 001–10 000

Ingvar Svantesson
VIEM Invest AB
Övriga aktieägare
Totalt

Storleksklasser

1 171 086

4,7%

160

0,5%

10 001–15 000

596 207

2,4%

48

0,1%

15 001–20 000

773 819

3,1%

43

0,1%

16 260 980

65,3%

148

0,4%

24 907 000

100,0%

33 892

100,0%

20 001–

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Händelse

1990

Bolagsbildning

Totalt
aktiekapital, SEK

Förändring
aktiekapital, SEK

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Förändring
A-aktier

Förändring
B-aktier

Kvotvärde,
SEK

1 200 000

1 200 000

5 000

7 000

5 000

7 000

100,00

1991

Nyemission

3 000 000

1 800 000

5 000

25 000

-

18 000

100,00

1996

Nyemission

5 000 000

2 000 000

5 000

45 000

-

27 000

100,00

2001

Nyemission

6 000 000

1 000 000

6 000

54 000

1 000

9 000

100,00

2003

Nyemission

8 000 000

2 000 000

6 000

74 000

-

20 000

100,00

2005

Nyemission

10 000 000

2 000 000

7 500

92 500

1 500

18 500

100,00

2006

Nyemission

12 000 000

2 000 000

9 000

111 000

1 500

18 500

100,00

2007

Apportemission

14 100 200

2 100 200

9 000

132 002

-

21 002

100,00

2007

Nyemission

16 114 400

2 014 200

10 285

150 859

1 285

18 857

100,00

2007

Nyemission

18 114 400

2 000 000

10 285

170 859

-

20 000

100,00

2008

Split 100:1

18 114 400

-

1 028 500

17 085 900

1 018 215

16 915 041

1,00

2009

Nyemission

22 643 000

4 528 600

1 285 625

21 357 375

257 125

4 271 475

1,00

2011

Apportemission

24 907 000

2 264 000

1 285 625

23 621 375

-

2 264 000

1,00

2015

Split 2:1

24 907 000

-

2 571 250

47 242 750

1 285 625

23 621 375

0,50

2015

Fondemission

49 814 000

24 907 000

-

-

-

-

1,00

2015

Inlösen

24 907 000

-24 907 000

1 285 625

23 621 375

-1 285 625

-23 621 375

1,00

1 285 625

23 621 375

24 907 000

1,00

Källa: Euroclear samt Eolus
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Vindpark Bäckhammar
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LEDNING

Eolus ledning
Eolus ledande befattningshavare har
under räkenskapsåret 2019/2020 uppgått till fem personer; Per Witalisson,
Marcus Landelin, Catharina Persson,
Karl Olsson och Richard Larsson.
När dessa anställdes samt födelseår,
erfarenhet, aktieinnehav i Eolus per
den 28 februari 2020 samt pågående
uppdrag redovisas nedan. Uppdrag i
koncernen respektive uppdrag som
suppleant anges inte. Med aktieinnehav i bolaget omfattas eget, direkt och
indirekt innehav samt närståendes
innehav.

PER WITALISSON

MARCUS LANDELIN

Född: 1971. Anställd sedan 2006 och
VD sedan augusti 2012. Civilekonom.
Har tidigare varit verksam som revisor vid
Ernst & Young under 1996–2006, varav som
auktoriserad revisor under 2003–2006.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Rockneby Vind AB och Långmarken Wind
AB. Styrelseledamot i Hästhalla Wind AB
och Triventus AB.
Aktieinnehav i Eolus: 15 925 A-aktier och
46 166 B-aktier

Född: 1978. Anställd sedan 2015. Juristexamen och civilekonom. Kom till Eolus från
E.ON där han bland annat varit chef för
affärs- och projektutveckling av landbaserad
vindkraft i norra Europa och även jobbat
med havsbaserad vindkraft. Har även
arbetat med export- och handelsfrågor inom
Svenska Exportrådet i Östeuropa samt drivit
egna verksamheter inom handel och bygg.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nima
Energy AB.
Aktieinnehav i Eolus: 2 425 B-aktier

CATHARINA PERSSON

KARL OLSSON

RICHARD LARSSON

Född: 1975. Anställd sedan 2013. Civil
ekonom och tidigare finanschef på ACAP
Invest AB (publ).
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Wind
Farms Götaland Svealand AB och Wind
Farm Jenasen AB. Styrelseledamot i SD
Förvaltning i Malmö AB.
Aktieinnehav i Eolus: 5 120 B-aktier

Född: 1963. Anställd sedan 2011. Jurist
examen. Har tidigare varit verksam som
advokat vid Setterwalls och Linklaters
advokatbyrå samt varit bolagsjurist på
Vattenfall AB:s koncernstab. Har även
varit anställd och ingått i ledningsgruppen
i Awapatent AB och drev innan han kom till
Eolus egen verksamhet i Terrier Law AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelseledamot och
VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i
Skogskovall AB och Rockneby Vind AB.
Särskild delgivningsmottagare för Snickare
gatan Holding AB.
Aktieinnehav i Eolus: 7 760 B-aktier

Född: 1979. Anställd sedan 2011. Master
examen inom elkraftteknik. Kom till Eolus
genom förvärvet av Svenska Vindbolaget
där han bland annat varit ansvarig för
projektutveckling för landbaserad vindkraft
i främst Sverige. Har även arbetat tidigare
inom en rad konsultföretag med tekniska
uppdrag inom teknik och kraftindustrin.
Övriga uppdrag: Inga
Aktieinnehav i Eolus: 3 176 B-aktier

CFO

VD

Bolagsjurist

Vice VD och Operativ chef

Chef för Project Delivery
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Eolus Vind AB (publ) organisationsnummer 556389-3956 avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-12-31. Alla belopp redovisas, om
inte annat anges, i tusentals kronor (KSEK). Uppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår.
ÄNDRING AV RÄKENSKAPSÅR
Eolus höll en extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020.
Bolagsstämman beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår,
1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Inne
varande räkenskapsår har förlängts till 31 december 2020 och omfattar
perioden 1 september 2019 till 31 december 2020. Detta har medfört
att fem delårsrapporter har avlämnats där den femte omfattar fyra måna
der, 1 september – 31 december 2020. Totalt omfattar räkenskapsåret
16 månader.
   Syftet med ändringen av räkenskapsår är att anpassa det till Eolus
verksamhet då färdigställandet av vindparker i Norden normalt sett sker
under sommaren då vindarna är som svagast. Även om Eolus tillämpar
successiv avräkning av projekt under etablering, så har det fått stor
effekt på helårsresultaten om ett projekt färdigställs före eller efter ut
gången av augusti.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering
och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och er
bjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkur
renskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA.
   Eolus huvudsakliga verksamhet är att realisera projekt främst genom
försäljning av nyckelfärdiga idrifttagna anläggningar till en bred kundbas
av investerare. Affärsmodellen innefattar även att delar av projektportföl
jen realiseras genom försäljning av projekträttigheter avseende tillstånds
givna projekt och projekt under utveckling. I dessa fall kompletteras
oftast försäljningen med ett entreprenadkontrakt för uppförande av par
ken. Eolus erbjuder också fullständiga drift- och förvaltningstjänster åt
vindkraftsägare för ett bekymmersfritt ägande där intäkter maximeras
och produktionsbortfall minimeras.
   Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och till
hörande rörelsedrivande dotterbolag samt ett antal bolag bildade för att
driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt.
Projektering
Sedan starten 1990 har Eolus utvecklats till en av de ledande vindkrafts
aktörerna i Sverige och Norden. Eolus hade till och med räkenskapsårets
utgång medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en total
effekt på cirka 1 370 MW. Projekt realiseras antingen genom försäljning
av projekträttigheter i kombination med ett entreprenadkontrakt alterna
tivt kontrakt för byggledningstjänster för uppförande av vindkraftsparken
eller genom etablering av vindkraftverk som avyttras nyckelfärdiga till in
vesterare. Resultatavräkning sker i båda fallen successivt i förhållande till
färdigställandegrad, vilket innebär att intäkter och kostnader redovisas i
takt med att vindkraftsparken färdigställs.
   Omsättning och resultat varierar mellan enskilda kvartal samt räken
skapsår, beroende på takten i uppförande av vindkraftsparker. Projekte
ringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital, förskott från
kunder och byggkrediter.
   För närvarande bedriver Eolus projekteringsverksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Baltikum och USA.
   Omsättningen från projektering, etablering och försäljning av vind
kraftsanläggningar uppgick till 2 435,9 (2 013,5) MSEK. Under räken
skapsåret uppfördes och färdigställdes 81 (31) vindkraftverk med en
total effekt på 323,7 (115,2) MW, varav alla överlämnats till kund. Övriga
rörelseintäkter 113,6 (50,6) MSEK består huvudsakligen av valutakurs
vinster samt reavinst vid försäljning av mark i Estland.
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Drift och förvaltning
Eolus har genom åren byggt upp en omfattande kompetens inom i stort
sett alla de områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk.
Eolus erbjuder kompletta drift- och administrationstjänster åt ägare av
vindkraftsanläggningar för ett tryggt ägande där intäkter maximeras och
produktionsbortfall minimeras. Eolus ser en ökande efterfrågan på dessa
tjänster både från stora institutionella investerare som äger större vind
parker och från lokala aktörer med mindre anläggningar. Verksamheten
ger Eolus stabila, återkommande och långsiktiga intäktsströmmar.
   Omsättningen från drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar
uppgick till 35,0 (20,0) MSEK varav 33,6 (18,7) MSEK till externa kunder.
   Vid räkenskapsårets utgång hade Eolus kundavtal avseende driftoch förvaltningsuppdrag för egen och kunders räkning på totalt
903 (524) MW varav 902 (521) till externa kunder. Utöver dessa upp
drag finns tecknade drift- och administrationsavtal för de ännu ej drift
satta vindparkerna Øyfjellet (400 MW), Wind Wall (47 MW) samt Boarp,
Dållebo och Rosenskog (68 MW). Wind Wall beräknas driftsättas och
överlämnas till kund under första halvåret 2021 och Øyfjellet under
andra halvåret 2021.

KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen uppgick till 2 468,6 (2 031,9) MSEK, vilket är en
ökning med 436,7 MSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till 280,0 (118,3) MSEK, vilket är en ökning med 161,7 MSEK.
Den högre omsättningen beror på färdigställandegraden av vindparkerna
Wind Wall i USA och Øyfjellet i Norge som successivt vinstavräknats.
Utöver successiv vinstavräkning av pågående byggnationer har under
perioden 81 vindkraftverk med en effekt om 323,7 MW uppförts och
överlämnats till kunder. Dessutom har två verk från varulager överläm
nats. Föregående verksamhetsår överlämnades 34 vindkraftverk med
effekt om 120,0 MW till kund. Då turbinavtal avseende Bäckhammar och
Kråktorpet under byggnationen överlåtits till respektive projektbolag har
det påverkat omsättningen negativt men inte bruttomarginalen i kronor.

FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD PER VINDPARK
UNDER BYGGNATION
Vindpark

2020-12-31

Wind Wall

57%

Øyfjellet

17%

Boarp

0%

Dållebo

0%

Rosenskog

0%

Verkligt värdeförändring avseende valutaderivatinstrument har påverkat
rörelseresultatet positivt med 64,8 MSEK, vilket ska jämföras med nega
tiv påverkan om 27,0 MSEK för föregående år. Resultat från finansiella
poster uppgick till 97,4 MSEK jämfört med -2,4 MSEK föregående år.
En starkare svensk kronkurs under perioden har medfört negativ påver
kan vid omvärdering av fordringar avseende kapitalbindning i verksamhet
i utlandet. Verkligt värdeförändring avseende räntederivatinstrument har
påverkat positivt med 4,9 MSEK, vilket ska jämföras med positiv påver
kan om 2,0 MSEK för föregående år. Sammanlagt har verkligt värdeför
ändring avseende finansiella valuta- och räntederivatinstrument påverkat
resultatet före skatt positivt med 69,6 MSEK, vilket ska jämföras med
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i KSEK

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2017/2018
12 månader

2016/2017
12 månader

2015/2016
12 månader

Översikt koncernen
2 468 639

2 031 911

1 365 977

1 065 668

693 446

Rörelseresultat

Nettoomsättning

279 974

118 321

202 411

40 233

-15 949

Resultat efter finansiella poster

182 553

115 971

198 879

34 224

-29 057

16

11

22

6

neg

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital efter skatt, %

16

26

4

neg

1 808 222

2 057 789

1 895 002

900 764

1 269 616

Soliditet, %

57

43

43

73

53

Medeltal anställda

45

39

35

33

31

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2017/2018
12 månader

2016/2017
12 månader

2015/2016
12 månader

1 073 083

1 412 833

1 115 620

910 062

611 873

-97 987

206 990

288 869

82 560

26 663

1 701 203

2 374 888

2 039 782

890 371

1 176 727

Balansomslutning

Belopp i KSEK

21*

Översikt moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %

59

45

44

74

47

Medeltal anställda

28

27

25

32

31

* Avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

DEFINITIONER AV FINANSIELLA NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital efter skatt
Soliditet
Avkastning på sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital

Rullande tolv månaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Balansomslutningen minskade med icke räntebärande skulder.

negativt belopp om 24,9 MSEK föregående år. Den effektiva skatte
satsen varierar kraftigt mellan perioderna beroende på hur avyttringarna
av vindkraftverken är strukturerade.

FINANSIELL STÄLLNING
Balansomslutningen påverkas kraftigt av storleken på pågående vind
kraftsprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig samt nyttjande av
kreditfaciliteter. När det gäller uppförande av vindkraftsparker strävar
bolaget efter kundfinansiering i takt med projektets färdigställande.
   Koncernens soliditet uppgick till 57,3 procent vid räkenskapsårets
utgång att jämföra med 43,2 procent vid föregående räkenskapsårs
utgång.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -483,7 MSEK
jämfört med 566,6 MSEK föregående år. Kassaflödet från investerings
verksamheten uppgick till 4,3 MSEK jämfört med -100,8 MSEK före
gående år. Förändringen är hänförlig till erlagd betalning under före
gående år avseende förvärvet av elcertifikaten från Jenåsen. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till 72,9 MSEK jämfört med
-103,2 MSEK föregående år. Ökningen beror på ökad belåning avseende pågående byggnation i USA.
   Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till
690,9 (1 103) MSEK, en minskning med 412,1 MSEK. Utöver likvida

medel fanns en checkkredit om 100 MSEK, som var outnyttjad.
Byggkrediter om totalt 950 MSEK var utnyttjade med 244 MSEK.
Vid föregående räkenskapsårs utgång var checkkrediten outnyttjad
och byggkrediter var utnyttjade med 150 MSEK.
   Nettokassan vid räkenskapsårets utgång uppgick till
304,2 (800,1) MSEK, en minskning med 495,9 MSEK.

LAGER AV VINDKRAFTVERK, VINDKRAFTVERK UNDER
UPPFÖRANDE SAMT PROJEKT UNDER UTVECKLING
SAMT ELCERTIFIKAT
Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande, projekt
under utveckling samt elcertifikat uppgick vid periodens utgång
till 429,3 (472,4) MSEK, vilket är en minskning med 43,1 MSEK.
Skillnaden beror på antalet pågående etableringar och i vilket
stadium dessa befinner sig i.
   Vid räkenskapsårets utgång var 96 (94) vindkraftverk under
uppförande, varav 11 (74) i Sverige, 72 (7) i Norge och 13 (13) i USA.
   Under räkenskapsåret har två vindkraftverk omklassificerats från
anläggningstillgång till varulager inför avyttring.

SKULDER
Räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 386,8 (302,9) MSEK
vid räkenskapsårets utgång. Skulderna påverkas av storleken på pågå
ende vindkraftsprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind
AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt
om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för
kundens räkning.
   Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig
för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande
72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om
400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förläng
ning har också tecknats.
   I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveck
ling av vindkraftsprojekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om
cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
   I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig
utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten
kunna omfatta upp till cirka 450 MW.
   Den 27 augusti hölls en extra bolagsstämma som bland annat be
slutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskaps
år förlängs och omfattar 16 månader, 1 september 2019 till och med
31 december 2020.
   I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Bäckhammar
(130 MW) till KGAL som också tecknat ett PPA med Amazon Web
Services. Bäckhammar är den första vindparken utanför Nordamerika
som tas i drift med ett PPA med Amazon Web Services. Eolus kommer
att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
   I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Stigafjellet
(30 MW) till ewz. Vindparken är den första Eolus färdigställer i Norge och
Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vind
parken.
   I september tecknades avtal med Commerz Real om försäljning
av vindparkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog
(18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om
82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om
leverans av 11 vindkraftverk. Parkerna beräknas vara färdigställda under
hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning åt kunden.
   I oktober tecknades avtal med Cubico Sustainable Investments om
försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära
Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW.
Etablering pågår.

Väsentliga risker
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha betydelse
för Eolus framtida utveckling. Riskerna nedan är inte framställda i
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

MILJÖPÅVERKAN
Genom innehav av vindkraftsanläggningar bedriver moderbolaget och
dotterbolagen verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig
enligt Miljöbalken. Bolaget och koncernen innehar nödvändiga miljötill
stånd. Där anmälningsplikt föreligger är anmälan enligt Miljöbalken en
förutsättning för att bygglov ska beviljas. Vindkraft är en ren och för
nyelsebar energikälla med liten miljöpåverkan under hela verkets livstid.
Miljöpåverkan under drift sker främst i form av ljud och skuggor.
   Via dotterbolaget Eolus Wind Power Management sköts teknisk för
valtning av vindkraftverk ägda av kunder. Kunderna innehar nödvändiga
tillstånd för att bedriva elproduktion vilka hanteras av Eolus Wind Power
Management.

Beroende av regelverk, lagstiftning och politiska åtgärder.
Tillståndsgivning för anläggningar för produktion av förnybar el omfattas
av en rad lagar och regelverk. Något som ser olika ut i olika länder.
Då projektering av dessa anläggningar kan pågå över lång tid finns risk
att lagar och regler ändras under projektering och tillståndsprocess
utifrån förändringar av den politiska viljan. Då projektering sker på Eolus
egen risk måste bolaget noggrant följa potentiella förändringar på samt
liga marknader där bolaget är aktivt. Olika länder har också olika regel
verk och processer gällande överklagan av givna tillstånd vilket kan
medföra förseningar eller att projekt omöjliggörs. I Sverige krävs att
den aktuella kommunen aktivt tillstyrker att miljötillstånd beviljas för en
vindkraftsanläggning med turbiner vars totalhöjd överstiger 150 meter.
Kommunerna har alltså i praktiken vetorätt och genomförande av projekt
är därför beroende av kommunernas vilja att bidra till en hållbar energi
försörjning. I Norge pågår en översyn och omformning av tillstånds
givningen för vindkraft vilket kan komma att påverka möjligheterna
   Det råder stor konsensus bland världens forskare och politiker om
behovet av åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Något som lett till en politisk vilja att bygga ut den förnybara elproduktio
nen världen över, både med och utan olika former av subsidier. Tillsammans med ekonomiska skäl där förnybar kraft från vind och sol
på många marknader är det billigaste sättet att tillföra ny kapacitet
spås en snabb utbyggnad. Detta är dock ingen garanti för att det inte
kan komma att fattas framtida politiska beslut som kan försämra möjlig
heterna för utbyggnad av förnybar elproduktion på enskilda marknader,
vilket skulle kunna komma att påverka Eolus verksamhet och finansiella
ställning.
Beroende av avtal
Eolus har inte ingått några operativa eller finansiella avtal med villkor som
är osedvanliga för branschen. Vid etablering av vindkraftsparker ingår
det i bolagets verksamhet att teckna avtal om leverans av vindkraftverk
med tillverkare. Förskottsbetalningar till vindkraftsleverantörer kan uppgå
till väsentliga belopp. Då storleken på bolagets vindkraftsprojekt har ökat
under de senaste åren samtidigt som antalet tillverkare på marknaden är
begränsat och leveranstiderna är relativt långa, skulle det kunna få
väsentlig negativ påverkan på bolagets finansiella ställning om en viss
leverantör ej skulle förmå att fullfölja avtalen.

MEDARBETARE

Beroende av strategiska partners
Eolus etablerar vindkraftsparker med bästa möjliga tekniska effektivitet
och totalekonomi från världsledande tillverkare. Vindkraftbranschen är i
snabb tillväxt och antalet tillverkare som vill etablera sig på marknaden
har under de senaste åren ökat. Denna konkurrens bland tillverkarna har
medfört förbättrade villkor och att beroendet av enskilda leverantörer
har minskat. Även om nya tillverkare etablerar sig på de marknader där
Eolus verkar, kan det ta tid för dessa att etablera bygg- och service
organisationer.

Koncernen hade i medeltal 45 (39) anställda under året. Av antalet an
ställda var 15 (12) kvinnor, vilket motsvarar 33 (31) procent. Uppgifter
om fördelning av antal anställda och utbetalda löner, andra ersättningar,
sociala kostnader avseende styrelsen och verkställande direktören samt
ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 5 och 6 samt
ersättningsrapporten på sidorna 32–33.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Eolus är ett kunskapsföretag med en liten organisation, där beroendet av
de enskilda medarbetarnas kunskap, erfarenheter och kreativitet är stort.
Förlust av nyckelpersoner skulle under ett kortare tidsperspektiv kunna
få väsentliga negativa konsekvenser för bolaget.
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Intjäningsförmåga
Investeringskostnaden per producerad MWh i ett vindkraftverk varierar
kraftigt beroende på vindtillgången på den aktuella platsen. Etablering av
vindkraftsparker på rätt platser och korrekta produktionsvärderingar är
således av yttersta vikt för bolagets intjäningsförmåga. Vinden vid varje
enskild park kan variera från år till år. Produktionen kan variera med upp
till +/– 15 procent jämfört med ett normalvindår. Marknadspriset på el
varierar över tiden. Utvecklingen av priset på elcertifikat är beroende av
hur fort utbyggnaden av produktionen av förnybar el sker i förhållande till
den kvotplikt som konsumenterna har att köpa elcertifikat.
   Vid förvaltning av vindkraftverk utgörs kostnaderna främst av ränte
kostnader, avskrivningar, arrenden, kostnader för service och underhåll
samt försäkringskostnader. Stigande marknadsräntor har negativ påver
kan på resultatutvecklingen. Vanligtvis fattas investeringsbeslut beräknat
på en ekonomisk livslängd om 25 år. Även ekonomisk livslängd om 30 år
är förekommande. Om verklig livslängd skulle understiga den beräknade
livslängden skulle det innebära negativa konsekvenser för lönsamheten.
Med så lång tidshorisont finns därtill risk att kostnader för service och
underhåll i framtiden kan komma att avvika från de kostnader som ut
gjort grund för investeringsbeslutet.
Konkurrens
Eftersom utvecklingen i vindkraftsbranschen tagit ordentlig fart de
senaste åren, har antalet aktörer på marknaden ökat. Under rådande
förutsättningar har detta ökat utbudet av projekt och vindkraftsparker
på marknaden. Vi ser även ett ökat intresse från andra investerare att
förvärva projekt. När det gäller projektering konkurrerar Eolus såväl med
mindre aktörer som med de stora energibolagen och med internationella
vindkraftsprojektörer. Gällande erbjudande om drift- och förvaltnings
tjänster konkurrerar Eolus med både de större vindkraftprojektörer som
erbjuder kompletta drifttjänster och med ägare som väljer att utföra
dessa tjänster själva. Avseende elförsäljning konkurrerar vindkraftsbase
rad el med all annan elproduktion eftersom all el säljs på en gemensam
marknad. Elcertifikatsystemet är teknikneutralt, vilket gynnar produktion
av förnybar el med den teknik som är mest kostnadseffektiv.

FINANSIELLA RISKER
Kapitalbehov och finansieringsförmåga
Eolus har en stor projektportfölj av hög kvalitet att arbeta med. Planering
av projekteringsverksamheten innebär att arbeta med projekt på kort,
medellång och lång sikt samt att bevaka så att bygglov och tillstånd inte
hinner löpa ut innan vindkraftverken uppförs.
   I september 2018 säkerställde Eolus finansiering för de kommande
fyra åren. Kreditavtalet, som har tecknats med Swedbank, omfattar likvi
ditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK. Avtalet säkerställer finan
siering för Eolus expansion i den kommande perioden, både gällande
finansiering av pågående och kommande etableringar där Eolus står för
finansiering under konstruktionsfasen, samt genom att säkerställa god
likviditet under löpande verksamhet. Byggkrediter om totalt 950 MSEK
var utnyttjade med 244 MSEK vid räkenskapsårets utgång. Därutöver
fanns en outnyttjad checkkredit om 100 MSEK. Vid föregående räken
skapsårs utgång var checkkrediten outnyttjad och byggkrediter var ut
nyttjade med 150 MSEK. Styrelsen har antagit en Finans- och riskpolicy
som bland annat innehåller riktlinjer kring soliditet, löptidsstruktur av
seende belåning och hantering av likviditetsberedskap för att minska
refinansieringsrisken.

Valutakursförändringar
En stor del av Eolus försäljningar av vindkraftsparker samt inköp av vind
kraftverk sker i EUR och USD. Förändringar i valutakurserna mot svens
ka kronor kan därmed påverka lönsamheten i uppförandet av vindkrafts
parker. Detta hanteras via valutaterminer, förskott från kunder samt
belåning i EUR och USD. Styrelsen har i Finans- och riskpolicyn angett
att minst 75 och maximalt 125 procent av det beräknade nettoflödet
inom 12 månader i respektive valuta skall säkras. På balansdagen hade
bolaget utestående valutaterminer avseende säljkontrakt uppgående till
32,0 (68,0) MEUR samt 24,0 (0) MUSD. Dessa hade ett sammanlagt
positivt marknadsvärde om 37,0 (27,8) MSEK.
Ränterisk
Eolus verksamhet finansieras till viss del av banklån. Varje facilitet som
Eolus nyttjar under byggnation kan innebära väsentliga belopp men un
der relativt kort perioder. Förändringar i marknadsräntor kan därför kom
ma att få begränsade effekter avseende framtida resultat och lönsamhet.
Styrelsen har i Finans- och riskpolicyn angett möjlighet att binda räntan
vid behov av längre finansiering. Detta kan uppnås genom en kombina
tion av fastränta, rörlig ränta och derivatinstrument. Räntederivat får
uppgå till max 100 procent av räntebärande skulder till kreditinstitut.
På balansdagen hade ingångna räntederivat ett negativt marknads
värde om 5,0 (9,7) MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER
En omställning av samhället med mindre utsläpp av växthusgaser som
koldioxid är nödvändig. FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att mänsklig
heten har lite mer än tio år på sig att drastiskt minska utsläppen för att
klara 1,5-gradsmålet. Bortom en sådan ökning kan till och med en halv
grads uppvärmning leda till stora konsekvenser som allvarligare över
svämningar, torka, extrem hetta och ökad fattigdom. En omställning av
energimarknaden är en viktig del i att klara denna utmaning som IPCC
säger är både ekonomiskt och tidsmässigt möjlig att klara.
   Energimarknaden är inne i en snabb och stark förändringsprocess.
Förnybar elproduktion sjunker i kostnad för varje år och nya affärsmodel
ler uppstår som utmanar befintliga strukturer på energi-marknaden. Även
om de globala priserna på fossilbaserad energiproduktion i stor utsträck
ning styr prisbilden står investeringarna i förnybara produktionsmetoder
för en majoritet av de nya investeringarna i ett globalt perspektiv. Hur
och om den pågående Covid-19/Corona-pandemin långsiktigt kommer
att påverka energimarknaden är ännu för tidigt att säga.
   I ett svenskt perspektiv har vindkraften haft en fantastisk utveckling.
År 2006 producerade vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre än
0,5 procent av den svenska elproduktionen. År 2020 producerade den
svenska vindkraften 27,6 TWh enligt statistik från Svenska Kraftnät mot
svarande 18 procent av den svenska elproduktionen. Vilket också är en
imponerande ökning från 19,9 TWh år 2019. Vindkraft är numera väl
etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod efter vatten
kraft och kärnkraft. Utbyggnadstakten är för närvarande hög och enligt
Svensk Vindenergis statistik kommer den svenska vindkraften att kunna
producera närmare 43 TWh under 2023. Även i Norge pågår för närva
rande en snabb utbyggnad, dock råder viss osäkerhet kring kommande
nya projekt utifrån en politisk översyn kring regelverken för utbyggnad.
   Landbaserad vindkraft är ett av de absolut billigaste sätten att tillföra
ny produktionskapacitet. Kostnaden för att etablera ny vindkraft är lägre
än kostnaderna för att etablera ny kärnkraft. Den snabba kostnads
reduktionen har bland annat lett till att målsättningarna i elcertifikat
systemet överträffats och systemet kommer att stängas i förtid. Eolus
målsättning är att fortsätta pressa kostnaderna per producerad MWh.
Effektiviseringar i hela värdekedjan av ett vindkraftsprojekt eller andra an
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läggningar för förnybar energi för att möta investerarnas avkastningskrav
är en nödvändighet. Genom markant sänkta kostnader för att etablera
vindkraft kan projekt fortsatt realiseras med lönsamhet för den slutlige
investeraren även i tider med låga samlade ersättningsnivåer för el och
elcertifikat eller de stödsystem som råder på aktuell marknad. Eolus fokus
ligger sedan flera år på att utveckla projekt som klarar sig utan stöd.
   Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft sjunker också
snabbt och marknaden kommer att växa. I Sverige och Norge finns en
stor, ännu så länge, outnyttjad potential för havsbaserad vindkraft vilket
öppnar möjligheter för ett bolag som Eolus.
   För Eolus del har solkraft och lagringsmöjligheter stor potential
kanske framförallt på den amerikanska marknaden men även på andra
marknader beroende på de förutsättningar som råder.
   Under de senaste åren har det producerats mer el än vad som
konsumerats på svenska marknaden vilket gett Sverige möjligheter
att bli nettoexportör av el. Under 2020 nettoexporterade Sverige cirka
24,6 TWh enligt Svenska Kraftnät. Norden är till del redan ett grönt
batteri för Europa, men har än större möjligheter att bli det med stor
produktion av koldioxidfri elproduktion som kan ersätta smutsig fossil
baserad kraft i andra länder. Fortsatta möjligheter att exportera el är
positivt för Sverige varför det är viktigt att fortsätta utbyggnaden av över
föringskapacitet inte bara inom landet utan också till andra länder. Med
framtida möjligheter att lagra el finns stora möjligheter för Sverige och
Norge att ha en högre andel intermittenta kraftslag som vind och sol
än idag.
   Eolus bedriver idag verksamhet på ett antal marknader utöver den
svenska. Eolus ser ständigt över möjligheterna att etablera sig på nya
marknader och att utveckla nya affärsmodeller. Den amerikanska mark
naden är den där bolaget kommit längst inom andra tekniker än vind
kraft. Bland annat bedriver Eolus projektering för ett solcells- och batteri
lagringsprojekt i västra USA omfattande 500 MW respektive 250 MW.
Detta är Eolus första projekt inom dessa sektorer och visar på potentia
len inom den förnybara branschen. I Norge pågår etablering av det stora
landbaserade projektet Øyfjellet som omfattar 400 MW.
   Eolus långa erfarenhet av att uppföra vindkraftsanläggningar tillsam
mans med de fullständiga drift- och förvaltningstjänster bolaget erbjuder
sörjer för att bolaget fortsatt ska kunna erbjuda attraktiva investerings
objekt inom olika tekniker på olika marknader till olika kategorier av in
vesterare. Huvudsakligen kommer det dock att handla om kundgrupper
som investerar i stora produktionsanläggningar.

HÅLLBAR UTVECKLING
Eolus tar aktivt ansvar för människa och miljö inom hela vår verksam
het. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Eolus Vind AB valt att upprätta
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig www.eolusvind.com.
   Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn inom samma
tid som årsredovisningen. En sammanfattning av hållbarhetsrapporten
återfinns på sidorna 30–31 i denna årsredovisning.

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärande att Eolus aktie
utdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara
20–50 procent av bolagets vinst. Utdelningen ska dock anpassas efter
bolagets investeringsbehov och finansiella ställning. För räkenskapsåret
2018/2019 beslutade årsstämman den 25 januari 2020 om utdelning
motsvarande 1,50 (1,50) SEK per aktie. Utbetalning av utdelningen
skedde den 31 januari 2020.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår utdelning om 2,00 (1,50) SEK per aktie för verk
samhetsåret 2019/2020 förenlig med bolagets utdelningspolicy.
   Föreslagen avstämningsdag för utdelning är fredagen den
21 maj 2021.
   Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 26 maj
2021. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln
i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande:
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Belopp i SEK):
Överkursfond

168 662 573

Balanserat resultat

698 548 144

Årets resultat
Kronor

84 091 051
951 301 768

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas

49 814 000

i ny räkning överförs

901 487 768

Kronor

951 301 768

AKTIEÄGARE
Enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarregister hade Eolus 33 892 aktie
ägare per den 31 december 2020. Aktieägare med ett direkt och indirekt
innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna utgörs av
Domneåns Kraftaktiebolag och Hans-Göran Stennert. De största aktie
ägarnas innehav av Eolusaktier framgår på sidan 37. Innehav för perso
ner som innehar insynsställning i bolaget redovisas på Eolus hemsida,
www.eolusvind.com

Redogörelse:
Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultat
utvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen
vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl
moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

DEFINITIONER AV FINANSIELLA NYCKELTAL
AKTIER
Aktiekapitalet i Eolus Vind AB uppgick den 31 december 2020 till
24 907 000 kr fördelat på 1 285 625 aktier av serie A och
23 621 375 aktier av serie B. Aktier av serie A har 1 röst medan
aktier av serie B motsvarar 1/10 röst. Samtliga aktier har lika rätt
till bolagets tillgångar, vinst och utdelning.

BOLAGSSTYRNING
Information om bolagets styrning under året återfinns i Bolags
styrningsrapporten på sidorna 45–49.
   Eolus riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslöts
på stämman den 25 januari 2020. För information om riktlinjerna se
bolagsstyrningsrapporten sidorna 47–48. Styrelsen har till bolagsstämman 2021 lämnat förslag till justering av riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare. För ytterligare information se bolags
styrningsrapporten sidan 48.
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Avkastning på eget kapital efter skatt Rullande tolv månaders resultat
i förhållande till genomsnittligt eget kapital
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med
tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskade med icke räntebäran
de skulder.
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Bolagsstyrningsrapport
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR EOLUS VIND AB (PUBL)
Eolus Vind AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 2 februari
2015 är noterat på NASDAQ i Stockholm. Eolus styrning sker via bolags
stämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i
enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrel
sens och verkställande direktörens arbetsordning. Representanter från
ledningen i Eoluskoncernen ingår därutöver i dotterbolagens styrelser.
   Eolus har gentemot NASDAQ Stockholm förpliktigat sig att tillämpa
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som ska tillämpas av samtliga
svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige.

Extra bolagsstämma 2020
Extra bolagsstämma ägde rum den 27 augusti 2020 och omfattade
ändring av bolagsordning (i) omläggning av bolagets räkenskapsår
till att omfatta januari till december med konsekvens att innevarande
räkenskapsår förlängs till att omfatta 16 månader (1 september 2019
till 31 december 2020) och (ii) införande av omvandlingsförbehåll.
Årsstämma 2021
Nästa årsstämma för aktieägarna i Eolus kommer att hållas onsdag
den 19 maj 2021. Mer information om årsstämman, anmälan etc.
finns på sidan 99.

BOLAGSORDNING

VALBEREDNING

Nuvarande bolagsordning fastställdes vid extra bolagsstämma den
27 augusti 2020. Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara
i Hässleholm, att styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för
tiden intill dess nästa årsstämma hållits samt att en A-aktie ger en röst
och att en B-aktie ger 1/10-röst. Den fullständiga bolagsordningen
finns tillgänglig på Eolus hemsida, www.eolusvind.com.

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås
för inval i Eolus styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisors
arvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter
samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid
årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.
   Valberedningen ska vara sammansatt av styrelsens ordförande och
representanter utsedda av Eolus röstmässigt tre största aktieägare per
den 29 maj. Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, presenterade
valberedningens sammansättning den 16 juli 2020.

BOLAGSSTÄMMA
På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland
annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av
bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och
revisorer.
   Kallelse till årsstämma i Eolus ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
   Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på Eolus hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
den dag som anges i kallelsen.
Årsstämma 2020
Eolus årsstämma 2020 ägde rum lördagen 25 januari i Hässleholm.
Vid stämman var 167 aktieägare närvarande, personligen eller genom
ombud, dessa representerade 36 procent av rösterna. Till stämmans
ordförande valdes bolagsjurist Karl Olsson. Vid årsstämman var styrelse,
VD, vice VD, CFO och bolagets revisor närvarande. Protokollet finns
tillgängligt på Eolus hemsida, www.eolusvind.com. Alla beslut som
fattades var i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.
Några av de beslut som stämman fattade var:
• Utdelning om 1,50 kronor per aktie för verksamhetsåret
2018/2019.
• Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
• Omval av styrelseledamöterna Hans-Göran Stennert,
Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson,
Bodil Rosvall Jönsson och Jan Johansson.
• Omval av Hans-Göran Stennert till styrelsens ordförande.
• Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med
Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
• Arvode till styrelsens ordförande, ledamöterna och revisor.
• Regler för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedningen består av följande medlemmar:
Namn
Utsedd av
Ägarandel per
		
2020-05-29
Hans-Göran Stennert
I egenskap av styrelseordförande
Ingvar Svantesson
Domneåns Kraftaktiebolag
15,6 procent
Hans Gydell (ordförande) Hans-Göran Stennert
11,8 procent
Hans Johansson
Åke Johansson
6,6 procent
Valberedningen hade sitt första möte den 19 januari 2021. Valberedningen har ytterligare ett inplanerat innan valberedningen presenterar
sitt förslag till årsstämman 2021. Arbetet i valberedningen börjar med
att ledamöterna tar del av den styrelseutvärdering som genomförts
under året.

MÅNGFALD I STYRELSEN
Valberedningen tillämpar som mångfaldsplan regel 4.1 i Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Enligt denna regel ska styrelsen ha en med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ända
målsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende
de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bak
grund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen
var enig i att den nuvarande sammansättningen är bra. Styrelsens storlek
uppfattas som lämplig och där ledamöternas kompetenser är komplette
rande och relevanta. Sammansättningen får även anses tillfredsställande
ur ett jämlikhetsperspektiv.

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2019/2020 45

sökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

STYRELSEN OCH DESS ARBETE
Eolus styrelse beslutar om bolagets affärsinriktning, strategi, affärsplan,
resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar
och försäljningar, årsredovisning och delårsrapporter samt andra över
gripande frågor av strategisk natur. Styrelsen utser även den verkställan
de direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med
styrelsens anvisningar.
Styrelsens ledamöter
Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman fram till nästa års
stämma. Styrelsen ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst fyra och
högst tio ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter.
   Från årsstämman den 25 januari 2020 bestod styrelsen av sex
ledamöter. För presentation av styrelsens ordförande och styrelseleda
möterna se sidorna 96-97. Eolus verkställande direktör ingår inte i
styrelsen men deltar liksom vice VD, CFO och bolagsjurist som regel
vid styrelsemötena som föredragande.
Styrelsens arbete
Eolus styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter
bolagsstämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbets
ordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas
mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet,
en instruktion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen
mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen
har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består av tre
medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av hela
styrelsen. Styrelsen har under räkenskapsåret fattat beslut om att
revisionsutskottet ska bestå av två medlemmar av styrelsen.
   Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan,
ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 14 stycken
protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2019/2020.
Bland annat har följande punkter varit med på agendan under
2019/2020:
• Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition
och bokslutskommuniké.
• Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma.
• Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision.
• Delårsrapporter.
• Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning.
• Årlig genomgång av policys.
• Budget.
• Strategiska frågor och risker.
• Löpande prognoser.
• Grovplaner (prioriterade projekt för kommande tre år).
• Likviditetsplanering med hänsyn till kommande prioriterade projekt.
• Konjunktur och ekonomiska förutsättningar.
• Effekter på verksamheten av Corona-pandemin.
Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelse
mötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande
direktören, Per Witalisson, är ansvarig för genomförande av affärsplanen
samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den
dagliga verksamheten i bolaget. Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig
information i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets
försäljning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valuta
säkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande
samt kommentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrel
semöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde.
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Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som
genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat
styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt
styrelsens arbete och rutiner.
   ”Koden” innehåller regler avseende styrelseledamöternas oberoende
och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de
styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolags
ledningen ska även vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som
kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Eolus Vind
AB. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

STYRELSENS NÄRVARO 2019/2020
Funktion

Oberoende1

Styrelsemöte

Ersättningsutskott

Hans-Göran Stennert

Ordförande

2)

14 av 14

3 av 3

Sigrun Hjelmquist

Styrelseledamot

X

14 av 14

3 av 3

Hans Johansson

Styrelseledamot

X

14 av 14

Hans Linnarson

Styrelseledamot

X

14 av 14

Bodil Rosvall Jönsson

Styrelseledamot

X

14 av 14

Jan Johansson

Styrelseledamot

X

14 av 14

Fredrik Daveby3)

Styrelseledamot

X

4 av 4

2 av 2
1 av 1

Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.
2)
Ej oberoende (i förhållande till Eolus större aktieägare).
3)
Avgick från styrelsen vid årsstämman 25 januari 2020.
1)

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet består av Hans-Göran Stennert, Sigrun Hjelmquist
och Bodil Rosvall Jönsson. Hans-Göran Stennert är utskottets ordförande.
Ersättningsutskottets uppgifter är att:
• bereda och på styrelsens vägnar fatta beslut i frågor om ersättnings
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledning
en, bland annat genom att på styrelsens vägnar till årsstämman
föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
årsstämman ska besluta om,
• följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
• tillse att bolagets revisor senast tre veckor före årsstämman lämnar
skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
har följts, samt
• utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk
kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och
föreskrifter.
Ersättningsutskottet har hållit tre protokollförda möten under 2019/2020
där samtliga ledamöter var närvarande.
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REVISIONSUTSKOTT
Bolaget har beslutat att styrelsen i sin helhet ska fullgöra utskottets
uppgifter.
De uppgifter styrelsen ska fullgöra i denna funktion är att:
• övervaka Bolagets finansiella rapportering,
• övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering
med avseende på den finansiella rapporteringen och lämna
rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella
rapporteringens tillförlitlighet,
• årligen utvärdera behovet av en internrevision som det åligger
styrelsen att göra,
• hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen och bedöma hur den bidrog till den
finansiella rapporteringens tillförlitlighet,
• fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om
revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på
Bolagets risker,
• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Bolaget
får upphandla av Bolagets revisor,
• granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet,
• biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen,
• utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag,
Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta
regler och föreskrifter.
Vid styrelsemöte den 20 oktober 2020 beslutade styrelsen att två
styrelseledamöter ska utgöra revisionsutskott. Styrelsen utsåg Hans
Linnarsson och Bodil Rosvall Jönsson till revisionsutskott. Första mötet
hölls den 15 februari 2021.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör för Eolus är Per Witalisson (född 1971), civileko
nom. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens
arbete och roll. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande
förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer.
För presentation av verkställande direktör se sidan 39. För ersättning
till verkställande direktör se not 6.

KONCERNLEDNING
Per Witalisson leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd
med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer,
förutom verkställande direktör av vice verkställande direktör, CFO,
bolagsjurist och chef för project delivery. Under verksamhetsåret
2019/2020 har ledningen haft 17 möten i Hässleholm, Halmstad eller
Malmö. Årets möten har karaktäriserats av löpande avstämningar av den
rullande affärsplanen, strategifrågor, handlingsplaner samt påverkan på
koncernens verksamhet till följd av Corona. Stående punkter på agendan
är: föregående mötesprotokoll, rapport från project delivery, operativa
gruppen, ekonomi, projektering, etablering, försäljning och marknad,
drift, utlandsverksamheten, personal, arbetsmiljö och legala frågor.

REVISION
På bolagsstämman den 25 januari 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
   Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets
löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av års
bokslut och årsredovisning görs under februari och mars. Därefter

granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befatt
ningshavare följs. Under oktober genomförs en översiktlig granskning
av Eolus delårsrapport för det tredje kvartalet och i november månad
genomförs en interimsgranskning. Vid sidan av Eolus är Eva Carlsvi
även huvudansvarig revisor i bland annat BHG Group AB (publ),
BE Group AB (publ), E.ON Nordic Aktiebolag och KappAhl AB (publ).
Eva Carlsvi är auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS. Arvode
för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under
2019/2020 till sammanlagt 1,0 (1,0) MSEK.

ERSÄTTNINGAR
Ersättning till styrelsen
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Eolus styrelse
ordförande, beslutas av årsstämman. I enlighet med beslut fattat på
årsstämman den 25 januari 2020 bestämdes årsarvodet till totalt
1 250 KSEK, varav till styrelseordföranden med 375 KSEK och till
ledamöterna med 175 KSEK vardera. För ytterligare information kring
ersättning till styrelsen se not 6.
NU GÄLLANDE RIKTILINJER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet
Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i Eolus Vind AB:s (publ)
(”Eolus”) bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO,
bolagsjurist och chef för Project Delivery.
   I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrel
seuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex.
konsultarvode) för sådant arbete.
   Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och föränd
ringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna
antogs av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet
Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra
nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska
skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift
av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.
   En framgångsrik implementering av Eolus affärsstrategi och tillvara
tagandet av långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter
att Eolus kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och
kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Eolus kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör. Rörlig kontant
ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier
som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får
bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild
befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompe
tens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och
oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktie
kursrelaterade ersättningar.
   Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska
kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den årliga rörliga
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kontantersättningen får uppgå till högst fyra månadslöner för VD och
vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattnings
havare. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i
den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
   Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestäm
da, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremier
na för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den
pensionsgrundande inkomsten.
   Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana för
måner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensions
grundande inkomsten.
   Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler
än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner,
vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller
fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt
möjligt ska tillgodoses.
Upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid.
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida
får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader
vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och
mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrel
sen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt,
orderingång och reduktion av capex, och som ska ha en viktning mellan
10 och 50 procent. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget.
Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är
kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna
bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus upp
satta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.
   När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rör
lig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas
i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet
ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till
VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande
befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas ba
serat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.
Lön och anställningsvillkor
I dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Eolus an
ställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, er
sättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt
över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens be
slutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de
begränsningar som följer av dessa.
Konsultarvode till styrelseledamöter
För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster
för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas
(konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen
av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive
styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska
vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.
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Beslutsprocessen för att fastställa,
se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår
att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer
när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone
vart fjärde år, och förslaget ska läggas fram för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga er
sättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och er
sättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i
förhållande till Eolus och dess ledning. Vid styrelsens behandling av och
beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer
i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt
för att tillgodose Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
eller för att säkerställa Eolus ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan in
går det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i er
sättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
Information om beslutade ersättningar som
ännu inte har förfallit till betalning
Den 10 juni 2019 infördes nya regler i aktiebolagslagen bl.a. gällande er
sättningsriktlinjernas utformning. Enligt övergångsbestämmelserna till de
nya reglerna ska förslaget till ersättningsriktlinjer innehålla information om
tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning. Utöver
de åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och an
dra förmåner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande
befattningshavare som inte har förfallit till betalning. För ytterligare infor
mation om ersättning till ledande befattningshavare, se not 6 i årsredo
visningen samt Ersättningsrapporten på sidorna 32–33.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut om riktlinjer för er
sättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar de
riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med den justeringen att rörlig
kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare
fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år
ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta
antal månadslöner, att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den
relativa viktningen tas bort samt ett par redaktionella justeringar.
Ersättning till revisor
Ersättning för revisionsuppdraget ersätts enligt räkning och under verk
samhetsåret 2019/2020 uppgick detta till 1,0 MSEK. Arvode för övriga
uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under verksam
hetsåret 2019/2020 till sammanlagt 1,0 MSEK. För ytterligare information
kring ersättning till revisor se not 7.
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STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019/2020
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och
Svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär bland annat att övervaka
Eolus finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll
och riskbedömning.
   Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till
att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella
rapporteringen i form av årsredovisning och delårsrapporter som Eolus
publicerar varje år samt att den finansiella rapporteringen upprättas i
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och an
dra krav för noterade bolag. Intern kontroll syftar även till att säkerställa
hög kvalitet i den finansiella rapporteringen till företagsledning och
styrelse så att beslut fattas på rätt grunder.
   För att beskriva den interna kontrollen avseende finansiell rapporte
ring utgår Eolus från de områden som utgör grunden för den interna
kontrollen enligt det ramverk som utfärdats av COSO ”Internal Control –
Integrated Framework” det vill säga områdena: kontrollmiljö, riskbedöm
ning, kontrollstruktur, information och kommunikation samt uppföljning.
Beskrivning nedan avser därför Eolus interna kontrollsystem i förhållande
till COSO-ramverket av 2013 års utgåva.
Kontrollmiljö
Styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för
verkställande direktörens och styrelseutskottens arbete definierar tydligt
fördelningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv
hantering av risker i affärsverksamheten. Eolus styrelse i sin funktion som
revisionsutskott granskar de instruktioner och rutiner som används i den
finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisningsprinciper och
förändringar av dessa. VD rapporterar enligt fastlagda rutiner till styrelsen
om verksamheten och den finansiella utvecklingen inför varje styrelse
möte. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs
framför allt av finans- och riskpolicy, informations- och insiderpolicy och
koncernens ekonomihandbok som definierar redovisnings- och rapporte
ringsregler.
Riskbedömning
Väsentliga risker för verksamheten analyseras av styrelsen som en del i
den finansiella rapporteringen. Detta finns beskrivet i bolagets riktlinjer
för riskhantering och intern kontroll. Riskområden dokumenteras utifrån
sannolikhet och dess eventuella påverkan. Baserat på detta utformas
kontrollprocesser för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rappor
teringen.

Information och kommunikation
En ekonomihandbok med riktlinjer och instruktioner för den finansiella
rapporteringen finns framtagen. Ekonomihandboken uppdateras löpande
och förmedlas till berörda medarbetare inom Eolus. Inför varje kvartals
bokslut och årsbokslut förmedlas även specifika skriftliga instruktioner
för att säkerställa korrekt information i den externa rapporteringen.
   Den externa kommunikationen styrs genom Eolus informationsoch insiderpolicy och kommunikationsplan, vilka behandlar ansvar,
rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att
information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med
börsreglerna. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovis
ningar och väsentliga händelser publiceras genom pressreleaser samt
på Eolus hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras regelbundet i
samband med publicering av kvartalsrapporter.
Uppföljning
Koncernledningen analyserar löpande den finansiella utvecklingen
inom koncernens segment. Generellt på alla nivåer i organisationen
sker löpande uppföljning genom jämförelser mot budget, prognoser
och planer samt genom utvärdering av nyckeltal.
   Styrelsen erhåller inför styrelsemöten finansiell rapportering över
utvecklingen i Eolus. Utöver formell rapportering finns informella infor
mationskanaler till verkställande direktören och styrelsen för väsentlig
information från medarbetarna. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den in
formation som verkställande direktören lämnar. Arbetet innefattar bland
annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister och
förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och exter
na revisionen.
   Det finns en regelbunden kommunikation mellan styrelsen och revi
sorn. Hela styrelsen samt revisor tillsänds delårsrapporterna innan de
publiceras. Minst en gång per år träffar styrelsen revisorn utan närvaro
av företagsledningen.
Uttalande om internrevision
Styrelsen har hittills inte funnit någon anledning att inrätta en intern
revisionsfunktion, då ovanstående funktioner anses fylla denna uppgift.
Styrelsen gör dock årligen en utvärdering om behovet av en sådan
funktion föreligger.

Kontrollstruktur
Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och attest
ordning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruktioner.
Verksamheten är organiserad i segment som följs upp. Bolaget gör
årligen en självutvärdering av intern kontroll i ledningsprocesser, kärn
processer samt stödprocesser. Resultatet av denna självutvärdering
ligger till grund för det löpande förbättringsarbetet med riskhantering
och intern kontroll.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Resultaträkning koncernen
KSEK

Not

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Nettoomsättning

3, 4

2 468 639

2 031 911

Övriga rörelseintäkter

8

Summa rörelsens intäkter
Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

58 706
2 090 617

22 957

-289 576

-2 147 034

-1 503 682

7, 14

-82 772

-58 141

5, 6

-55 953

-39 088

13

-8 131

-4 968

8

-39 792

-76 842

-2 310 725

-1 972 296

279 975

118 321

Kostnader för varor och projektering
Övriga externa kostnader

122 061
2 590 700

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter

9

3 553

3 110

Räntekostnader

9

-20 012

-14 179

Övriga finansiella poster

9

-80 963

8 719

Resultat från finansiella poster

-97 422

-2 350

Resultat före skatt

182 553

115 971

Skatt

15 749

16 823

Årets resultat

11

198 302

132 794

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

198 348

132 876

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa
Resultat per aktie före och efter utspädning
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22

-46

-82

198 302

132 794

7,96

5,33
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RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNEN

Rapport övrigt totalresultat koncernen
KSEK

Not

Årets resultat

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

198 302

132 794

-

-

Övrigt totalresultat
Poster som inte skall återföras till resultaträkningen
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferens

-

-

-20 736

-1 501

5 905

-

Summa övrigt totalresultat

-14 831

-1 501

Årets totalresultat

183 471

131 293

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

183 824

131 169

-353

125

183 471

131 293

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa

11

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2019/2020 51

sökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN

Rapport över finansiell ställning koncernen
KSEK

Not

2020-12-31

2019-08-31

Immateriella anläggningstillgångar

12

24 865

54 084

Materiella anläggningstillgångar

13

29 955

31 810

Uppskjutna skattefordringar

11

13 120

4 421

Övriga finansiella tillgångar

25

15 089

20 502

83 029

110 817

429 289

472 359

47 367

277 014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling

19

Förskott till leverantörer
Derivatinstrument
Kundfordringar

25

37 011

-

20, 25

16 365

25 277

Aktuella skattefordringar

34 730

5 705

20, 25

6 864

35 411

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

462 629

28 223

Likvida medel

25

690 938

1 102 983

Summa omsättningstillgångar

1 725 193

1 946 973

SUMMA TILLGÅNGAR

1 808 222

2 057 789

Övriga kortfristiga fordringar
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN

KSEK

Not

2020-12-31

2019-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

22

Övrigt tillskjutet kapital

24 907

24 907

190 843

190 843

Reserver

-16 687

-2 173

Balanserat resultat

837 857

674 240

1 036 920

887 817

Eget kapital hänförligt till Eolus aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

-956

2 037

1 035 964

889 854

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

23, 25, 27

135 116

152 400

Långfristiga avsättningar

24

583

925

Uppskjutna skatteskulder

11

21 291

6 153

Övriga långfristiga skulder

27

70 698

284

227 688

159 762

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

23,25,27

251 664

150 533

Leverantörsskulder

25

169 408

229 381

Derivatinstrument

25

4 899

37 521

6 889

32

21,25

102 830

91 585

-

293 791

Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 880

205 330

544 570

1 008 173

1 808 222

2 057 789
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

Rapport över förändring eget kapital koncernen

KSEK

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

24 907

190 843

-2 173

Totalt eget
kapital

Summa
Eolus
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

674 240

887 817

2 037

889 854

198 348

198 348

-46

198 302

Balanserat
resultat

Not 22

Per 1 september 2019
Årets resultat
Övrigt totalresultat

-14 514

-10

-14 524

-307

-14 831

Summa Totalresultat

-14 514

198 338

183 823

-353

183 471

2 640

2 640

-2 640

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av aktier från ägare
utan bestämmande inflytande
Utdelning
Per 31 december 2020

KSEK

-

-37 361

-37 361

24 907

190 843

-16 687

837 857

1 036 920

-956

1 035 964

-37 361

Aktiekapital

Tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa
Eolus
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

24 907

190 843

-496

598 759

814 013

1 912

815 924

-20 000

-20 000

Not 22

Per 1 september 2018
Justering för ändrad reovisningsprincip*:
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder"
Justerat per den 1 september 2018

24 907

190 843

-496

Årets resultat

-20 000

578 759

794 013

1 912

132 876

132 876

-82

795 924
132 794

Övrigt totalresultat

-1 674

-33

-1 707

206

-1 501

Summa Totalresultat

-1 674

132 843

131 169

125

131 293

-37 361

-37 361

-2 173

674 240

887 817

2 037

889 854

Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Per 31 augusti 2019

24 907

* Vid bedömning av den ekonomiska effekten av övergången till
IFRS 15 och successiv vinstavräkning har Eolus eget kapital påverkats negativt till följd av en rörlig parameter vid fastställande
av slutligt pris i avtal med kund.
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN

Rapport över kassaflöden koncernen
KSEK

Not

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

279 975

118 321

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

26

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

-57 837

29 896

222 138

148 217

3 553

4 261

-20 795

-13 807

21

-59 140

204 917

79 532

104 267

200 469

Justeringar av rörelsekapital
Minskning av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande, projekt under utveckling
samt förskott till leverantörer
Ökning/minskning av rörelsefordringar

-565 842

11 514

Minskning/Ökning av rörelseskulder

-227 008

275 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-483 666

566 631

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av andelar i dotterföretag/tillgångsförvärv

-

-1 681

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-96 162
-1 939

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

13

-16 260

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

13

20 521

310

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

17

-

-1 376

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

63

4 261

-100 785

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Upptagna lån

27

263 207

721 810

Amortering av lån

27

-152 933

-787 617

Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

-37 361

-37 361

72 913

-103 167

-406 492

362 678

1 102 983

739 825

-5 553

480

690 938

1 102 983
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Resultaträkning moderbolaget
KSEK

Not

Nettoomsättning
Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under uveckling
Övriga rörelseintäkter

8

Summa rörelsens intäkter
Kostnader för varor och projektering

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

1 073 083

1 412 833

-527 425

195 464

17 947

53 084

563 605

1 661 381

-652 590

-1 476 746

7, 14

-33 134

-26 885

5, 6

-37 032

-29 900

13

-1 835

-1 419

8

-15 454

-49 637

Summa rörelsens kostnader

-740 045

-1 584 587

Rörelseresultat

-176 440

76 794
130 221

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i koncernföretag

16

182 815

Ränteintäkter

9

11 331

2 098

Räntekostnader

9

-16 705

-10 662

Övriga finansiella poster

9

-98 989

8 539

78 452

130 196

-97 988

206 990

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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11

155 413

4 027

57 425

211 017

26 666

-17 865

84 091

193 152
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RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT MODERBOLAGET

Rapport övrigt totalresultat moderbolaget
2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

84 091

193 152

Poster som inte skall återföras till resultaträkningen

-

-

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

-

-

Summa övrigt totalresultat

-

-

84 091

193 152

KSEK

Årets resultat

Not

Övrigt totalresultat

Årets totalresultat
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Balansräkning moderbolaget
KSEK

Not

2020-12-31

2019-08-31

12

24 865

54 084

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

13

421

221

Inventarier

13

3 630

5 490

4 051

5 711

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

16

17 376

20 436

Andra långfristiga värdepappersinnehav

15

722

722

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

226 502

-

244 600

21 158

273 516

80 953

Varulager m m
Vindkraftverk under uppförande, projekt under utveckling samt elcertifikat		
Förskott till leverantörer

75 548

602 899

-

141 887

75 548

744 786

3 663

22 916

659 506

414 833

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

21

27 446

6 401

3 649

10 718

7 441

11 823

701 705

466 691

650 433

1 082 458

Summa omsättningstillgångar

1 427 686

2 293 935

SUMMA TILLGÅNGAR

1 701 202

2 374 888
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

KSEK

Not

2020-12-31

2019-08-31

22

24 907

24 907

22 259

22 259

47 166

47 166

Överkursfond

168 663

168 663

Balanserat resultat

698 548

542 757

84 091

193 152

951 302

904 572

998 467

951 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

10

3 630

153 061

Avsättningar

24

152

168

23

131 250

150 000

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

70 458

-

201 708

150 000

249 669

150 000

-

505 742

123 714

144 586

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

23

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21

66 862

41 401

4 504

201 334

52 496

76 858

497 245

1 119 921

1 701 202

2 374 888
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Rapport över förändring eget kapital moderbolaget
Aktiekapital

Tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

24 907

22 259

168 663

735 909

951 738

Årets resultat

84 089

84 089

Summa totalresultat

84 089

84 089

KSEK

Not 22

Per 1 september 2019

Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Per 31 december 2020

KSEK

Not 22

Per 1 september 2018

-37 361

-37 361

24 907

22 259

168 663

782 638

998 467

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

24 907

22 259

168 663

580 118

795 947

Årets resultat

193 152

193 152

Summa totalresultat

193 152

193 152

-37 361

-37 361

735 909

951 738

Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Per 31 augusti 2019
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys moderbolaget
Not
KSEK

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

-176 441

76 794

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

26

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

11 060

195

-165 381

76 989

11 547

3 204

-21 734

-11 008

5 621

-59 149

-169 947

10 036

693 548

-6 173

Justeringar av rörelsekapital
Minskning/ökning av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande,
projekt under utveckling samt förskott till leverantörer
Ökning av rörelsefordringar

-251 991

-4 710

Minskning/ökning av rörelseskulder

-796 597

448 588

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-524 987

447 741

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

13

-458

-885

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

13

944

5 644

486

4 759

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Upptagna lån

23

263 208

721 810

Amortering av lån

23

-150 000

-781 810

Betalda/erhållna koncernbidrag
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

16 629

17 988

-37 361

-37 361

92 476

-79 373

-432 025

373 127

Likvida medel vid årets början

1 082 458

709 331

Likvida medel vid årets slut

650 433

1 082 458
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NOTER

Noter
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION OCH VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderföretaget Eolus Vind AB, organisationsnummer 556389-3956, är
ett aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Koncernens huvud
sakliga verksamhet är att projektera, avyttra och etablera vindkraftverk
samt utföra drifttjänster åt ägare av vindkraftparker. Adressen till huvud
kontoret är Tredje Avenyen 3, Hässleholm med postadress Box 95,
281 21 Hässleholm. Företaget är noterat vid NASDAQ i Stockholm.
   Styrelsen har den 24 mars 2021 godkänt denna koncern- och
moderbolagsredovisning vilken kommer att läggas fram för antagande
vid årsstämma den 19 maj 2021.
   De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år om inget annat anges.

TILLÄMPADE REGELVERK FÖR
KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Financial Standards
Board (IASB) sådana som de antagits av EU. Vidare har årsredovisnings
lagen och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”
tillämpats.

UNDERLAG FÖR UPPRÄTTANDE
AV KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden om
inte annat anges. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor,
vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges
redovisas alla siffror i tusental kronor (KSEK).

INFÖRANDET AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen har valt att enbart kommentera standarder och tolkningar
som bedöms vara eller kunna bli relevanta för koncernen och dess
verksamhet.

NYA IFRS STANDARDER SOM ÄNNU INTE
BÖRJAT TILLÄMPAS
En utvärdering sker för närvarande av de standarder, tolkningar och
ändringar som ska tillämpas för räkenskapsåret 2021 eller senare.
Den initiala bedömningen är att de inte kommer att ha någon väsentlig
påverkan på koncernens finansiella rapporter.

NYA IFRS STANDARDER SOM BÖRJAT TILLÄMPAS
IFRS 16 LEASINGAVTAL
IFRS 16 trädde i kraft den 1 september 2019 och introducerade en en
hetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. IFRS 16 Leasingavtal
ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal,
såsom IAS 17 Leasingavtal. För beskrivning av Eolus påverkan av
IFRS 16 se nedan under avsnitt Leasing.

INTÄKTER
Redovisningprinciper använda under räkenskapsåret 2019/2020
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer
att erhållas, exklusive mervärdesskatt. Försäljningsintäkter redovisas
enligt följande:
Intäkter från överlåtelse av projekträttigheter
och ingånget entreprenadkontrakt
Intäkter från avtal avseende vindpark där kunden övertar projekträttig
heterna och ingår entreprenadkontrakt med Eolus redovisas genom
att Eolus prestationsåtagande uppfylls över tid (d.v.s. successivt). I och
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med att entreprenadkontrakten innebär att Eolus utför arbete på mark
som kunden har kontroll över via arrendeavtal så skapar Eolus en tillgång
som kunden kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Eolus
tillämpar därmed successiv vinstavräkning.
Intäkter från överlåtelse av vindpark under byggnation
Intäkter från avtal avseende vindpark redovisas över tid (successivt)
vid redovisningsmässig successiv kontrollövergång då Eolus inte har
någon alternativ användning av den sålda vindparken och Eolus har rätt
till betalning från kunden för vid var tid utfört arbete. Om någon av dessa
kriterier inte är uppfyllda ska intäkten redovisas vid en tidpunkt, vid fär
digställande och överlämnade till kund. I vilken mån Eolus har rätt till
betalning vid för var tid utfört arbete beror på avtalsvillkoren och vid var
tid gällande lagstiftning och är en bedömning som behöver göras avtal
för avtal.
Successiv vinstavräkning
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i takt
med vindparkens färdigställandegrad. För bestämning av det resultat
som vid en given tidpunkt har upparbetats krävs uppgifter om följande
komponenter:
• Intäkter byggnation: intäkterna ska vara av sådan karaktär att Eolus
kan tillgodogöra sig dem i form av faktiska inbetalningar eller annat
vederlag.
• Kostnad: kostnader hänförliga till Eolus byggnation som svarar mot
intäkten.
• Färdigställandegrad: moment i färdigställandet av vindkraftspark.
Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning gäller att intäkt
och kostnad ska kunna kvantifieras utifrån färdigställandegrad på ett
tillförlitligt sätt. Effekten av successiv vinstavräkning är att redovisningen
direkt avspeglar resultatutvecklingen i pågående byggnation. Successiv
vinstavräkning innehåller en komponent av osäkerhet. Det inträffar ibland
oförutsedda händelser som gör att det slutliga resultatet i byggnationer
na kan bli både högre och lägre än förväntat. Svårigheterna att bedöma
resultat är särskilt stora i början av byggnationer och för byggnationer
som löper över lång tid. Reservation för förluster görs så snart dessa är
kända.
   Balansräkningsposterna upplupna intäkter och förskott från kunder
redovisas byggnation för byggnation. De byggnationer som har högre
upplupna intäkter än förskott från kunder kommer att redovisas som
omsättningstillgång, medan de byggnationer som har högre förskott
från kunder än upplupna intäkter kommer att klassificeras som en icke
räntebärande kortfristig skuld.
Försäljning av administrativa och tekniska drifttjänster
Intäkter från administrativa och tekniska drifttjänster intäktsförs i den
period då tjänsterna väsentligen utförs.
Ränta
Ränteintäkter redovisas som finansiell intäkt med tillämpning av effektiv
räntemetoden.
Utdelningar
Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla
utbetalningen fastställs.
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NOTER

GRUNDER FÖR KONSOLIDERING

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dess dotterföretag.
De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterföretagen som
ingår i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade
enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens
kurs, och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet.
Kursdifferenserna vid omräkning avseende långfristiga interna fordringar
och skulder påverkar inte årets resultat utan redovisas i övrigt total
resultat i koncernredovisningen.

Dotterföretag
Med dotterföretag avses alla företag över vilka koncernen har bestäm
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvs
tidpunkten, vilket är den dag då koncernen får ett bestämmande in
flytande, och ingår i koncernredovisningen till och med tidpunkten då
bestämmande inflytande upphör.
   Rörelseförvärv redovisas i enlighet med förvärvsmetoden. Köpe
skillingen utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och
emitterade aktier. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla till
gångar eller skulder som är en följd av avtalad villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas
som övrig kostnad. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna
skulder värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För
varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande infly
tande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till inne
havets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
   Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestäm
mande inflytande samt verkligt värde på tidigare aktieinnehav överstiger
verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade netto
tillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt
värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar redovisas mellan
skillnaden direkt i rapporten över totalresultat.
   Enligt vanligt förekommande praxis i branschen bedrivs ofta vind
kraftsprojekt i separata bolag. Detta innebär att förvärv och avyttringar
av projekt och färdiga vindkraftverk kan göras som aktietransaktioner.
Då syftet med dessa främst är att förvärva eller avyttra vindkraftsprojekt
och eventuell övrig verksamhet eller administration saknas eller är av
underordnad betydelse klassificeras dessa som tillgångsförvärv. De
tillgångar som på detta sätt förvärvats redovisas till verkligt värde i
koncernredovisningen varvid ingen goodwill uppstår.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag där koncernen har ett betydande men inte
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som om
fattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag
redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till an
skaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter
för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust
efter förvärvstidpunkten.

EUR

NOK

USD

Balansdagens kurs 2020-12-31

10,0375

0,9546

8,1886

Periodens genomsnittskurs 2019/2020

10,5317

0,9992

9,3195

Balansdagens kurs 2019-08-31

10,8078

1,0750

9,7905

Periodens genomsnittskurs 2018/2019

10,4834

1,0794

9,2496

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor. Med
närstående avses de företag där koncernen har ett bestämmande eller
betydande inflytande vad gäller de operativa och finansiella beslut som
fattas. Närståendekretsen omfattar dessutom de företag och fysiska
personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande
inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut.

SEGMENTRAPPORTERING
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfat
taren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som an
svarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande
direktören.
Eolus rörelsesegment redovisas i not 3 och utgörs av
• Projektering som innebär förprojektering, projektering, avyttring och
etablering av anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring.
Här ingår också tekniska konsulttjänster åt intressenter inom förnybar
energi.
• Drift- och förvaltning som avser kompletta drift- och administrations
tjänster för externa anläggningar för förnybar elproduktion och
energilagring.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med den indirekta meto
den. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. I likvida medel ingår kassa och banktillgo
dohavanden samt kortfristiga placeringar med obetydlig värdefluktuation
och ursprunglig förfallodag inom tre månader.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande är den del av resultatet och netto
tillgångarna i icke helägda dotterföretag som tillkommer andra ägare än
moderföretagets aktieägare. Deras andel av resultatet ingår i årets resul
tat i koncernens resultaträkning och andelen av nettotillgångarna ingår
i eget kapital i koncernens rapport över finansiell ställning.
Omräkning av utländska dotterföretags bokslut
Poster i dotterföretagens balansräkningar är värderade i respektive
funktionell valuta, vilken i normalfallet är densamma som landets lokala
valuta. Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor,
vilket är moderföretagets funktionella valuta. Resultat- och balansräk
ningarna för de utländska dotterföretagen omräknas till svenska kronor.
Balansräkningarna omräknas till balansdagens kurser. Resultaträkningar
na omräknas till periodens genomsnittskurser. Kursdifferenserna vid om
räkning påverkar inte årets resultat utan redovisas i övrigt totalresultat i
koncernredovisningen. Valutakurser redovisade under avsnitt Fordringar
och skulder i utländsk valuta har använts.

I samband med avyttring av vindkraftspark Jenåsen förvärvade Eolus
rätten till 96 procent av de elcertifikat som vindkraftsparken kommer
att producera under de 15 år parken är certifikatsberättigad. Denna
rättighet har förvärvats för ett engångsbelopp och bokförts som en
immateriell anläggningstillgång. I takt med att elcertifikat utfärdas för
anläggningen bokförs dessa som varulager, varvid en produktionsbase
rad avskrivning av den immateriella tillgångsposten kommer att göras.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter
för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader i resultaträkningen.
   Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över tillgång
ens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje
bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar.
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NOTER

Följande avskrivningstider tillämpas:
			
Byggnader och markanläggningar
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar
Inventarier

Antal år
20 år
20 år
3–5 år

NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Om det föreligger någon indikation på att en tillgång som skrivs av
har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde.
Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet
görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet
är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet i verksam
heten.
   För vindkraftsanläggningar redovisade som anläggningstillgångar
eller varulager prövas nedskrivningsbehovet vid varje kvartalsskifte
genom att kalkyler utvisande återstående förväntade kassaflöden från
respektive tillgång upprättas. De viktigaste parametrarna vid upprättan
det av kalkylerna är antaganden om framtida produktion, återstående
livslängd, marknadspris på el och elcertifikat, driftkostnader och diskon
teringsränta.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning
inkluderar på tillgångssidan derivatfordringar, kundfordringar, övriga
fordringar, andelar i onoterade bolag samt likvida medel. På skuldsidan
återfinns derivatskulder, leverantörsskulder, övriga skulder samt upp
lupna räntekostnader.

Nedskrivningsprinciper avseende finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller
en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att
en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser)
har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finan
siella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas
på ett tillförlitligt sätt.
   För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskriv
ningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet
av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster
som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ur
sprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned
och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.
Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
utgörs av valuta- och räntederivat. Övriga finansiella skulder redovisas
inledningsvis till verkligt värde, med avdrag för uppkomna transaktions
kostnader. I efterföljande perioder värderas dessa skulder till upplupet
anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Eolus leveran
törsskulder, upplåning samt vissa övriga kortfristiga skulder och upp
lupna kostnader ingår i denna kategori.

BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE
Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finan
siell ställning när Eolus blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i rapporten över finansiell ställning när faktura
har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits. En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell
ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Eolus förlorar
kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från rapport över finan
siell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt ut
släcks. Avistaförvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas
på likviddagen. Likviddagen är den dag då en tillgång levereras till eller
från företaget.

Verkligt värde definieras som det pris som vid värderingstidpunkten
skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse
av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras antingen
som verkligt värde över resultaträkningen eller tillgängliga till försäljning.
Värderingen kan ta sin utgångspunkt i någon av följande förutsättningar:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska
tillgångar eller skulder (nivå 1).
• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade
priser antingen direkt (d.v.s. som prisnoteringar) eller indirekt
(d.v.s. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara
marknadsdata (nivå 3).

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen
– det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången
till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till verk
ligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten
till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter an
skaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter från värdepapper redovisas i
resultaträkningen som en del av Finansiella intäkter när koncernens rätt
att erhålla betalning har fastställts.

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad
baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. En marknad
betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industri
grupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och
regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds
avstånd. Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på
en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderings
tekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsin
formation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information
används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga in
data som krävs för värderingen är observerbara rör det sig om en nivå 2
värdering. Det verkliga värdet på onoterade värdepapper bygger på kas
saflöden som diskonterats med en ränta som baserats på marknadsrän
ta och ett risktillägg som är specifikt för dessa onoterade värdepapper.
Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av
kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet
diskonteras till nuvärde, det vill säga nivå 2. Eolus redovisar för närvaran
de alla finansiella instrument i nivå 2.
   I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar
marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3.
Eolus redovisar för närvarande inga finansiella instrument tillhörande
denna kategori. Inga omklassificeringar mellan de olika kategorierna
har gjorts under perioden.
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NOTER

LAGER AV VINDKRAFTVERK OCH VINDKRAFTVERK
UNDER UPPFÖRANDE, PROJEKT UNDER UTVECKLING
SAMT ELCERTIFIKAT
Lager av vindkraftverk är de vindkraftverk som är till försäljning, men som
är tagna i drift och bedriver elproduktion. Vid varje kvartalsbokslut om
klassificeras vindkraftverk redovisade som lager till materiell anläggnings
tillgång om de inte avyttrats efter 12 månader. Undantag kan göras om
det förs långt gångna försäljningsdiskussioner som bedöms leda till att
verket avyttras i närtid.
   Vindkraftverk klassificerade som lager har värderats till så kallat
justerat anskaffningsvärde, innebärande att respektive vindkraftverks
bokförda värde justeras varje kvartal för att möta den värdeminskning
som sker. Förfarandet beskrivs närmare under rubriken ”Nedskrivningar
av icke finansiella tillgångar”.
Vindkraftverk klassificerade som anläggningstillgång omklassificeras till
lager av vindkraftverk inför avyttring. Omklassificering sker även i de fall
det förs långt gångna försäljningsdiskussioner som bedöms leda till att
verket avyttras inom nästkommande kvartal. Försäljning av vindkraftverk
i lager bokförs i nettoomsättningen.
   Vindkraftverk under uppförande är de vindkraftverk som är under
byggnation. Projekt under utveckling är den projektutveckling som be
drivs. Samtliga projekt som har nedlagda kostnader om minst 10 KSEK
finns med i portföljen. Vid varje kvartalsbokslut genomgås projektportföl
jen och nedskrivningar sker om projekt fått avslag från tillståndsmyndig
het eller på annat sätt bedöms ej vara realiserbara. Vindkraftverk under
uppförande samt projekt under utveckling värderas till det lägsta av
nedlagda kostnader och verkligt värde.
   Vissa projekt som redovisas som projekt under utveckling har för
värvats från tredje part och där ytterligare köpeskilling kan komma att
betalas beroende på hur projekten utvecklas. Dessa projekt redovisas
till ett belopp motsvarande nedlagda kostnader minus eventuella ned
skrivningar. Tillkommande köpeskillingar redovisas som en del av
anskaffningsvärdet vid den tidpunkt köpeskillingen fastställs.
   Den rättighet till elcertifikat som Eolus förvärvade i samband med
avyttring av vindkraftspark Jenåsen har bokförts som en immateriell
anläggningstillgång. I takt med att elcertifikat utfärdas för anläggningen
bokförs dessa som varulager.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en förpliktelse, legal eller infor
mell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en utbetal
ning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde
går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar sig att en gjord
avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen för ett
försäkringsavtal, redovisas denna förväntade ersättning som en separat
tillgång, men först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer
att erhållas. Om tidsvärdet är väsentligt ska den framtida betalningen
nuvärdeberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonte
ringsränta som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn
tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökningen av åtagandet
redovisas som en räntekostnad.
Avsättningar för återställningskostnader
Enligt miljöbalken har tillsynsmyndigheten rätt att kräva att garantier
lämnas som säkerhet för nedmontering och återställande efter vind
kraftsanläggning. De framtida kostnaderna för nedmontering och åter
ställning bedöms per anläggning med ledning av utredningar som gjorts
för specifika verk. Avsättning görs med nuvärdet av den beräknade
framtida kostnaden. Avsättningen räknas löpande upp med diskonte
ringsräntan och uppräkningen redovisas som låneutgift (räntekostnad).
Tillgångens redovisade värde justeras i det fall den är klassificerad som
en anläggningstillgång.

flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Eolus kontroll,
inträffar eller uteblir. Eventualförpliktelser kan även vara ett åtagande som
härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning på grund av att det inte är troligt att åtagandet regleras eller
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts
upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig
avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Eolus redovisar
avgångsvederlag när koncernen har en befintlig legal eller informell för
pliktelse när det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtaganden än att så inte sker och beloppet har beräknats på
ett tillförlitligt sätt.
Pensioner
Eolus pensionsåtaganden omfattas enbart av avgiftsbestämda planer.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer
nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänst
göring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till
avgiftsbestämda pensionsplaner belastar årets resultat det år som de
är hänförliga till.

LEASING
En leasetagare redovisar en nyttjanderättstillgång som representerar en
rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som
representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns undantag
för korttidsleasing och leasing av tillgångar av lågt värde.
   Leasingkostnaderna delas upp i två delar, avskrivningar och ränte
kostnader. Undantagna är leasingavtal med en leasingperiod som är
12 månader eller mindre samt leasingavtal som uppgår till mindre värden.
Redovisningsprinciper använda under räkenskapsåret 2018/2019
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet
med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasing av anläggnings
tillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de risker och fördelar
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing.
Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna.
Övriga leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Betalningen,
som görs under leasingtiden, kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden. Eolus har endast leasingavtal som klassificeras som
operationella.

INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovi
sas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Värdering av
samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten
skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden
för temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga
och redovisningsmässiga värden. Uppskjutna skattefordringar redovisas
för alla avdragsgilla temporära differenser, däribland underskottsavdrag,
i den mån det är troligt att en beskattningsbar vinst kommer att vara
tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära differenserna kan används.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som eventualförpliktelser redovisas ett möjligt åtagande som härrör från
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller
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NOTER

BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter
i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskatt
ningar och antaganden göras som påverkar redovisade värdet av till
gångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där uppskattningar
och antaganden är av stor betydelse för koncernen och som kan kom
ma att påverka resultat- och balansräkning om de ändras beskrivs
nedan:

Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis
ning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolagets årsredovis
ning för den juridiska personen skall tillämpa alla av EU godkända IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskatt
ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska
göras jämfört med redovisning enligt IFRS.
   Följande skillnader finns mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper: Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Vissa finansiella tillgångar värderas i
tillämpliga fall till verkligt värde i koncernredovisningen. I moderbolagets
redovisning värderas dessa till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde. Moderbolaget redovisar bokslutsdisposition i enlighet
med alternativmetoden i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De
belopp som avsätts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga tempo
rära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskatt
ning särredovisas inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till
de obeskattade reserverna i moderbolaget. Istället ingår de i beloppet för
obeskattade reserver.
   Inga ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer har påverkat
moderbolagets finansiella rapporter.

Successiv vinstavräkning
Successiv vinstavräkning innehåller en komponent av osäkerhet. Det
inträffar ibland oförutsedda händelser som gör att det slutliga resultatet i
byggnationerna kan bli både högre och lägre än förväntat. Svårigheterna
att bedöma resultat är särskilt stora i början av byggnationer och för
byggnationer som löper över lång tid. Reservation för förluster görs så
snart dessa är kända.
Avsättningar för osäkra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
det förväntade realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra fordringar
som grundas på en objektiv utvärdering av alla utestående belopp görs
vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra fordringar redovisas i resultat
räkningen under övriga rörelsekostnader. Se not 10.
Rättstvister
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som
krävs för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser främst kontraktuella
åtaganden hänförbara till avtal med kunder och leverantörer, men även
andra typer av tvister förekommer i den normala affärsverksamheten.

BEDÖMNING AV NYTTJANDEPERIOD FÖR MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Baserat på vunna erfarenheter och mot bakgrund av förbättrade teknis
ka prestanda har styrelsen bedömt att 20 års avskrivningstid speglar
den förväntade nyttjandetiden för vindkraftsverk. Dessa antaganden som
ligger till grund för bedömningen omvärderas fortlöpande och hänsyn tas
också till lokala olikheter. Nyttjandeperioden bedöms att sammanfalla för
samtliga komponenter i vindkraftverk, fundament och elanläggningar,
varför någon ytterligare uppdelning ej sker.

BEDÖMNING NEDSKRIVNINGSBEHOV VINDKRAFTSPROJEKT
Vid varje kvartalsbokslut analyseras de redovisade värdena för koncer
nens projektportfölj för att fastställa om det finns något som tyder på
att de redovisade värdena har minskat. Om något tyder på det görs en
jämförelse mellan uppskattad slutlig etableringskostnad och vad en in
vesterare bedöms vara villig att förvärva projektet för. Om uppskattad
etableringskostnad är högre än vad en investerare bedöms vilja förvärva
projektet för föreligger behov av nedskrivning. Även andra faktorer så
som tillstånd kan påverka projektets realiserbarhet och därmed värde.
En nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
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ÄNDRINGAR I RFR 2 SOM ÄNNU INTE HA TRÄTT IKRAFT
Inga kommande ändringar i RFR 2 bedöms komma få någon väsentlig
påverkan på moderbolagets finansiella rapporter.
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NOTER

NOT 2

FINANSIELL RISKHANTERING

FINANSIELL RISKHANTERING INOM EOLUS
Eolus utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknads
risk (ränterisk, valutarisk och energiprisrisk), kreditrisk och likviditets- och
refinansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att
minimera potentiellt ogynnsamma effekter på koncernens resultat. De
finansiella riskerna avser bland annat påverkan av förändrade räntekost
nader för de krediter som löper med rörlig ränta, påverkan av försäljning i
EUR och USD av vindkraftsparker samt påverkan på inköp av vindkraft
verk i EUR och USD om valutakurs förändras, risken i att priser på el och
elcertifikat förändras, risken i att bolaget inte har tillgång till önskad finan
siering för kommande projekt samt att bolaget på kort sikt inte har likvi
ditet att täcka de betalningsåtaganden som finns. Riskhanteringen sköts
av ekonomifunktionen enligt en skriftlig Finans- och riskpolicy som fast
ställs årligen av styrelsen om det finns ändringar, annars fortsätter den
att gälla enligt tidigare. Uppföljning av koncernens Finans- och riskpolicy
avrapporteras till styrelsen kvartalsvis.

MARKNADSRISK
Eolus huvudsakliga verksamhet består i att projektera och avyttra vind
kraftsparker. Flertalet av marknadsriskerna är både direkta och indirekta,
eftersom även Eolus kunder får hantera dessa risker. Därmed kan Eolus
drabbas indirekt via minskad efterfrågan och/eller lägre försäljningspriser.
Ränterisk
Eolus kunder lånar vanligtvis till sina investeringar i vindkraft. Följaktligen
påverkar räntan efterfrågan på vindkraftsparker.
   Koncernens lån är främst hänförliga till uppförande av vindkrafts
parker. Ränta på dessa kreditfaciliteter är för närvarande rörlig, se not
23. Upplåning som görs med fastränta utsätter koncernen för ränterisk
avseende verkligt värde. Förändringar i marknadsräntor kan få effekt på
framtida resultat och lönsamhet främst avseende vindkraftsparker under
uppförande i de fall de finansieras av bankkrediter. Enligt fastställd
Finans- och riskpolicy ska nominellt belopp för räntederivaten inte uppgå
till mer än 100 procent av räntebärande skulder till kreditinstitut. Detta
kan uppnås genom en kombinerad sammansättning av fasträntelån, lån
med rörlig ränta och derivatinstrument. Avsikten med räntederivaten är
att byta rörlig ränta till fastränta. Per 2020-12-31 hade koncernen ute
stående räntederivat uppgående till nominellt 45 (90) MSEK som förfaller
2023. Låneportföljen hade i sin helhet inklusive räntederivaten per bok
slutsdagen en genomsnittlig räntebindningstid om 0,5 år. Räntebärande
skulder per 2020-12-31 uppgick till 386,8 (302,9) MSEK. Per boksluts
dagen omfattades 12 (30) procent av koncernens skulder till kreditinstitut
av räntesäkringsinstrument. Genomsnittlig räntesats exklusive räntederi
vaten uppgick till 2,1 (2,0) procent. Inklusive räntederivaten uppgick ge
nomsnittlig räntesats till 2,3 (2,5) procent. I det fall räntenivån förändras
med +/-1 procentenhet ger det en resultateffekt om +/-3,8 (3,0) MSEK.
Motsvarande förändring ger en resultateffekt om +/-1,1 (2,1) MSEK hän
förlig till marknadsvärdet på räntederivaten.
Valutarisk
Eolus valutariskexponering uppstår främst genom att en stor del av för
säljningar av vindkraftsparker samt inköp av vindkraftverk sker i utländsk
valuta. Vanligtvis EUR eller USD. Förändringar i valutakurserna kan där
med påverka lönsamheten i vindkraftsprojekten. Koncernens Finansoch riskpolicy anger hur risken för negativa effekter av valutaförändringar
ska hanteras. Policyn innebär att minst 75 och högst 125 procent av det
prognosticerade nettoflödet (in- och utbetalningar i EUR och USD) inom
12 månader skall hanteras genom exempelvis valutaterminer, valu
taswappar, lån i utländsk valuta eller valutaplaceringar. Beräknade flöden
senare än 12 månader, men inom 24 månader, får hanteras till maximalt
75 procent. Risken i prognosticerade flöden senare än 24 månader han
teras ej. Per 2020-12-31 hade koncernen utestående valutasäkringar
uppgående till nominellt 32,0 (68,0) MEUR samt 24,0 (0) MUSD. Samt
liga terminskontrakt förfaller inom 12 månader och avser säljterminer.
Ingångna terminskontrakt i relation till prognosticerade nettoflöden under

kommande 12 månader uppgår till cirka 80 procent. I det prognostisera
de nettoflödet ingår avtalad köpeskilling avseende vindkraftsparker under
byggnation samt även upptagna och återbetalda lån i USD. Säkringar
under året har avsett EUR/SEK och EUR/NOK samt USD/SEK. Vid en
förändring av EUR/SEK-kursen om 1 SEK vid räkenskapsårets utgång
skulle resultatet påverkas med +/- 31,2 (60,5) MSEK givet omräkning av
valutakonto och aktuella utestående terminskontrakt per 2020-12-31.
Vid förändring av USD/SEKkursen om 1 SEK vid räkenskapsårets ut
gång skulle resultatet påverkas med +/- 37,9 MSEK.
Energiprisrisk
Marknadspriset på el varierar över tiden och utveckling av priset på el
certifikat är beroende av hur fort utbyggnaden av produktionen av för
nybar el sker i förhållande till den kvotplikt som konsumenterna har
att köpa elcertifikat. Det framtida avräkningspriset för el är den enskilt
viktigaste parametern i kundernas investeringskalkyler. Svängningarna i
elpriset påverkar koncernens potentiella kunder. Därmed påverkas Eolus
verksamhet på både kort och lång sikt av hur terminsmarknaden för el
utvecklas. Eolus följer marknaden noga för att kunna förstå hur markna
den fungerar och hur den korrelerar med priset på andra energislag,
konjunkturen m m.

KREDITRISK
Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten
inte fullföljer sina åtaganden. Den kommersiella kreditrisken omfattar
kundernas betalningsförmåga och hanteras genom noggrann bevakning
av betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt
genom god kommunikation. Koncernens totala kreditrisk är fördelad på
ett fåtal kunder som står för en förhållandevis stor andel av koncernens
kundfordringar, vilket framgår av not 20. Samtliga kunder är väl genom
lysta. Vid perioder av tillfällig överlikviditet får placering endast ske ge
nom inlåning hos bank som står under tillsyn av finansinspektion i nord
iskt land eller genom inlåning hos eller köp av instrument utfärdat av
Riksgälden. Bindningstiden för varje enskild placering av överskottslikvi
ditet får uppgå till högst tre månader. Placeringar med längre bindnings
tid kräver separat beslut.
Placeringar
Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verksamheten och
från försäljning av vindkraftsparker används för utveckling av nya projekt
och finansieringen av den löpande verksamheten. Överskottslikviditet
ska placeras hos motparter som har hög kreditvärdighet och därmed låg
kreditrisk. Koncernens risk avseende ränteintäkter är begränsad. Med nu
gällande 0 procent i räntevillkor på tillgodohavanden i bank medför det
inga ränteintäkter från kreditinstitut för räkenskapsåret 2019/2020.

LIKVIDITET OCH REFINANSIERINGSRISK
Bolagets verksamhet finansieras förutom av eget kapital med upplåning
från kreditinstitut. Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas
negativt av bristande hantering och kontroll av likvida medel och betal
ningsflöden.
   Med refinansieringsrisk avses risk för svårigheter att erhålla finans
iering för verksamhet vid en given tidpunkt. Eolus projektverksamhet
består till största delen av att etablera vindkraftsparker som redan har
tecknade kundkontrakt. Bolaget arbetar löpande med att upprätta
36-månaders kassaflödesprognoser för koncernen. Ledningen följer
noga rullande prognoser för utvecklingen av nettoskuld/kassa och för att
säkerställa att koncernen har tillräckligt med tillgänglig likviditet för att
möta behovet i verksamheten. När det gäller vindkraftsparker som säljs
driftsatta till kunder, strävar bolaget efter att likvidmässigt matcha betal
ningsplanerna från kunderna med de som bolaget har gentemot de
största leverantörerna i respektive projekt. Eolus nuvarande finansiering
omfattar likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK som säker
ställer både finansiering av pågående och kommande etableringar samt
möjliggör god likviditet under löpande verksamhet.
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NOTER

Löpande dialog förs med kreditinstitut för att i god tid innan förfall av
avtal förhandla fram nya faciliteter. För att uppnå optimal och kostnads
effektiv tillgång till finansiering ska denna matchas med planer för kom
mande vindkraftsprojekt.
   Avseende skulder till kreditinstitut finns särskilda åtagande,
s k covenants. Covenants gällande nuvarande ingångna kreditavtal av
ser soliditet och tillgänglig likviditet. Om dessa åtaganden inte uppfylls
har banken möjlighet att återkalla krediterna. Under verksamhetsåret
2019/2020 har samtliga särskilda åtaganden till kreditinstitut uppfyllts.
   De räntebärande skulderna uppgår till 386,8 (302,9) MSEK varav
135,1 (152,4) MSEK är långfristiga. Kreditbindningstiden avseende lån
uppgick vid räkenskapsårets utgång till cirka 0,5 (1) år med en genom
snittlig ränta, exklusive räntederivat, om 2,1 (2,0) procent. För att se
återstående likviditetströmmar avseende finansiella skulder se not 17.

Förfallostruktur lån

6 månader eller mindre
6 –12 månader
1–5 år
Mer än 5 år
Summa

NOT 3

KAPITALRISK
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning
till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
   För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen
förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital
till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska
skulderna.

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

232 014

150 267

230 919

19 650

266

18 750

150 000
-

135 116

152 133

131 250

150 000

-

267

-

-

386 780

302 933

380 919

300 000

Projektering

Drift och
förvaltning

Gemensamt,
elimineringar

Summa
koncernen

2 435 093

33 546

-

2 468 639

769

1 445

-2 214

-

113 623

9 192

-753

122 061
-2 310 726

RÖRELSESEGMENT

Projektering som innebär förprojektering, projektering, avyttring och
etablering av vindkraftsparker. Här ingår också tekniska konsulttjänster
åt vindkraftintressenter.				
Drift- och förvaltning som avser kompletta drift- och administrations
tjänster för externa och interna vindkraftsanläggningar.

2019/2020, 16 månader

Segmentens intäkter
Nettoomsättning externa kunder
Transaktioner mellan segment
Övriga intäkter

-2 277 496

-36 197

2 967

(varav avskrivningar och nedskrivningar)

Kostnader

(-8 023)

(-108)

(-)

(-8 131)

Rörelseresultat

271 988

7 986

-

279 974

Finansiella poster

-97 422

Resultat före skatt

182 553

Skatt

15 749

Årets resultat
Segmentets tillgångar per 31 december 2020
I tillgångarna ingår:
Inköp av anläggningstillgångar
Vid genomgång av projektportföljen har projekt som bedöms ha sämre
förutsättningar för framtida realisering skrivits ned. Effekten på rörelse
resultatet i segment Projektering är 30 227 (24 694) KSEK.
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18 951
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NOTER

Projektering

Drift och
förvaltning

Gemensamt,
elimineringar

Summa
koncernen

2 013 218
279

18 693

-

2 031 911

1 342

-1 621

-

50 613

8 093

-

58 706
-1 972 296

2018/2019, 12 månader

Segmentens intäkter
Nettoomsättning externa kunder
Transaktioner mellan segment
Övriga intäkter

-1 948 397

-25 520

1 621

(varav avskrivningar och nedskrivningar)

Kostnader

(-4 878)

(-90)

(-)

(-4 968)

Rörelseresultat

115 713

2 608

-

118 321

Finansiella poster

-2 350

Resultat före skatt

115 971

Skatt

16 823

Årets resultat

132 794

Segmentets tillgångar per 31 augusti 2019
I tillgångarna ingår:
Inköp av anläggningstillgångar

875 262

9 878

1 172 649

2 057 789

1 713

227

-

1 940

Av koncernens intäkter hänför sig 34 (99)% till koncernens bolag i
Sverige, för fördelning per g
 eografisk marknad se not 4. Fyra kunder
står för 92% av intäkterna, enligt fördelningen 40%, 18%, 17%
respektive 17%. Under föregående år var det två kunder som stod
för 95% av intäkterna, enligt fördelningen 62% respektive 33%.
Anläggningstillgångar

2020-12-31

2019-08-31

Sverige

11 331

16 301

USA

13 716

-

Estland

4 908

15 509

Summa

29 955

31 810
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NOTER

NOT 4

INTÄKTER
Projektering

Drift och
förvaltning

Summa
koncernen

2 118 536

33 546

2 152 082

316 557

-

316 557

2 435 093

33 546

2 468 639

800 665

33 311

833 976

1 218 195

235

1 218 430

2 011

-

2 011

416 233

-

416 233

2 435 093

33 546

2 468 639

1 956 419

-

1 956 419

424 833

-

424 833

51 556

-

51 556

-

33 546

33 546

2 285

-

2 285

2 435 093

33 546

2 468 639

Projektering

Drift och
förvaltning

Summa
koncernen

1 890 225

18 693

1 908 918

122 993

-

122 993

2 013 218

18 693

2 031 911

1 985 546

18 693

2 004 239

25 722

-

25 722

1 950

-

1 950

2 013 218

18 693

2 031 911

528 851

-

528 851

1 447 447

-

1 447 447

31 573

-

31 573

-

18 693

18 693

5 347

-

5 347

2 013 218

18 693

2 031 911

2019/2020, 16 månader

Tidpunkt för intäktsredovisning
Över tid (successivt)
Vid en tidpunkt
Nettoomsättning externa kunder
Geografisk marknad
Sverige
Norge
Baltikum
USA
Nettoomsättning externa kunder
Kontraktstyp
Överlåtelse av projekträttigheter och ingånget entreprenadkontrakt
Överlåtelse av vindkraftspark under byggnation
Elcertifikat
Tekniska och administrativ förvaltning
Elproduktion
Nettoomsättning externa kunder

2018/2019, 12 månader

Tidpunkt för intäktsredovisning
Över tid (successivt)
Vid en tidpunkt
Nettoomsättning externa kunder
Geografisk marknad
Sverige
Norge
Baltikum
Nettoomsättning externa kunder
Kontraktstyp
Överlåtelse av projekträttigheter och ingånget entreprenadkontrakt
Överlåtelse av vindkraftspark under byggnation
Elcertifikat
Tekniska och administrativ förvaltning
Elproduktion
Nettoomsättning externa kunder
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NOTER

Avtalstillgångar

Vindkraftverk under uppförande
Förskott till leverantörer
Kundfordringar

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

227 404

155 887

47 366

276 820

-

-

Upplupna avtalsintäkter

454 474

15 386

Summa

729 244

448 093

2020-12-31

2019-08-31

Förskott från kunder

-

296 254

Fakturerade ej upparbetade intäkter

-

-

Summa

-

296 254

Avtalsskulder

Samtliga avtalsskulder redovisade den 31 augusti 2019 har under
räkenskapsåret redovisats som intäkt.

Ingen information lämnas om transaktionspris allokerat till återstående
prestationsåtagande eftersom det per den 31 december 2020 inte
fanns någr sådana åtaganden med en förväntad löptid på mer än
ett år.
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NOTER

NOT 5

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR SAMT ANTAL ANSTÄLLDA

Moderbolagets ledningsgrupp utgör också ledningsgrupp för koncernen.
2019/2020
16 månader

Sverige – moderbolaget

2018/2019
12 månader

Löner och
andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

36 659

15 425

25 627

11 150

(4 270)
Sverige – dotterbolag

10 474

4 090

(3 507)
5 762

(775)
Estland

348

137

(453)
315

(-)
Lettland

811

284

5 211

260

53 503

20 196

(-)

764

(198)
Koncernen

105
(-)

-

(-)
Norge

2 516

79
(38)

32 468

(5 243)

13 850
(3 998)

Eolus har under 2020 erhållit statsstöd kopplat till Covid-19 om totalt 950 KSEK,
dels som nedsättning av arbetsgivaravgifter dels som ersättning för betalda sjuklöner.
2019/2020
16 månader

Styrelse och verkställande direktör

2018/2019
12 månader

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Pensionskostnader

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Pensionskostnader

4 371

638

4 565

610

(304)
Övriga anställda

49 132

Koncernen

53 503

(-)
4 605

27 903

5 243

32 468

(1 484)

(-)

(1 788)

Könsfördelningen i koncernen för styrelseledamöter
och övriga ledande befattningshavare

2020-12-31
Antal på
balansdagen

3 388
3 998

(-)

Varav män

2019-08-31
Antal på
balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter

6

4

7

5

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

5

4

5

4

11

8

12

9

Koncernen och moderbolaget

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Medelantal
anställda

Varav män

Medelantal
anställda

Varav män

Sverige – moderbolaget

28

16

27

17

Sverige – dotterbolag

12

10

10

8

Estland

1

1

1

1

Lettland

1

1

-

-

Norge

3

2

-38

1

45

30

0

27

Medelantal anställda

Koncernen
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NOTER

Eolus har etablerat ett bonus- och aktiesparprogram för samtliga an
ställda inom bolaget. Bonus utgår om bolaget når, av styrelsen, fast
ställda resultatmål. Bonusen motsvarar en hel månadslön och utgår i
form av kontanter och/eller sparaktier. När det gäller ledande befatt
ningshavare har bolaget möjlighet att erbjuda en rörlig ersättning som
maximalt uppgår till fyra månadslöner för VD och vice VD, samt maxi
malt tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Deltagande
i aktiesparprogrammet är för ledande befattningshavare maximerat till

NOT 6

motsvarande högst en månadslön för samtliga ledande befattnings
havare. I enlighet med aktiesparprogrammet kan ytterligare bonus utgå
i form av matchningsaktier till den som för en del eller hela bonuslönen
istället för kontant ersättning förvärvar sparaktier i bolaget motsvarande
maximalt en månadslön, samt behåller dessa under tre år och är fortsatt
anställd. Skulden avseende programmet uppgår till oväsentliga belopp
per respektive balansdag. Eftersom inga nya aktier ges ut med anledning
av programmet medför det ingen utspädning för befintliga aktieägare.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VILLKOR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

VILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Vid årsstämman 2020-01-25 beslutades att styrelsens ordförande skall
erhålla ett årligt arvode om 375 KSEK samt övriga styrelseledamöter
ett arvode om 175 KSEK vardera. Utöver styrelsearvodet nedan och de
transaktioner som redovisas i not 5 och 30 har inga ersättningar utgått
till styrelsens ledamöter. Förslag till ersättning till styrelsen framläggs av
valberedningen.		

För verksamhetsåret 2019/2020 anses medlemmarna i ledningsgruppen vara ledande befattningshavare. Ersättningen till övriga ledande
befattningshavare beslutas av verkställande direktören i samråd med
styrelsens ordförande.
   Ersättningsnivån för verkställande direktör och övriga ledande be
fattningshavare skall vara baserad på faktorer som befattning, kompe
tens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön samt
skall därutöver kunna bestå av pension, rörlig lön och övriga förmåner.
Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål
uppnås. Bolagets pensionsåtaganden täcks i samtliga fall genom löp
ande pensionspremier. För anställda inom Eoluskoncernen utgår inget
styrelsearvode. Inga avtal om avgångsvederlag föreligger.

VILLKOR FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Under
verksamhetsåret har verkställande direktören Per Witalisson erhållit lön,
pensionsförmån och bilförmån. Pensionsåldern är 65 år. Avtalet kan
sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Ersättningar och övriga förmåner 2019/2020,
16 månader

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Bilförmån

Summa

Styrelsen:
Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert

375

-

-

-

375

Ledamot Sigrun Hjelmquist

175

-

-

-

175

Ledamot Hans Johansson

175

-

-

-

175

Ledamot Hans Linnarson

175

-

-

-

175

Ledamot Bodil Rosvall Jönsson

175

-

-

-

175

Ledamot Jan Johansson

175

-

-

-

175

2 766

304

638

51

3 759

Ledande befattningshavare:
Per Witalisson, VD
Marcus Landelin, vice VD

2 514

266

537

64

3 381

Övriga ledande befattningshavare (3 personer)

4 764

553

1 057

229

6 603

11 294

1 123

2 232

344

14 993

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Bilförmån

Summa

Summa
Ersättningar och övriga förmåner 2018/2019,
12 månader

Styrelsen:
Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert

375

-

-

-

375

Ledamot Fredrik Daveby

175

-

-

-

175

Ledamot Sigrun Hjelmquist

175

-

-

-

175

Ledamot Hans Johansson

175

-

-

-

175

Ledamot Hans Linnarson

175

-

-

-

175

Ledamot Bodil Rosvall Jönsson

175

-

-

-

175

Ledamot Jan Johansson

175

-

-

-

175

Ledande befattningshavare:
Per Witalisson, VD

2 263

69

518

96

2 946

Marcus Landelin, vice VD

1 876

137

455

50

2 518

Övriga ledande befattningshavare (3 personer)

3 554

123

788

259

4 724

Summa

9 118

329

1 761

405

11 613
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NOTER

NOT 7

ERSÄTTNING TILL REVISORER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

1 036

550

720

480

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

679

391

679

391

Skatterådgivning

294

-

294

-

33

610

33

419

2 042

1 551

1 726

1 290

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget

Övriga tjänster
Summa
varav till PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget

720

480

720

480

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

679

391

679

391

Skatterådgivning

294

-

294

-

Övriga tjänster

33

419

33

419

1 726

1 290

1 726

1 290

Revisionsuppdraget

21

21

-

-

Summa

21

21

-

-

Summa

2 063

1 572

1 726

1 290

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Valutakursvinster avseende projektverksamheten

32 334

47 087

12 773

44 442

Reavinst vid försäljning av mark

11 125

-

-

76

Summa
Assertum Audit OÜ

NOT 8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
KONCERNEN

Övriga rörelseintäkter

Reavinst avseende övriga anläggningstillgångar

MODERBOLAGET

767

77

657

Verkligt värdeförändring valutaderivat

64 783

-

-

-

Fakturerade kostnader

12 499

9 589

4 335

7 319

Övrigt
Summa

Övriga rörelsekostnader

Valutakursförluster avseende projektverksamheten
Verkligt värdeförändring valutaderivat
Summa
Eolus säkrar framtida prognosticerade betalningsflöden enligt fastställd
Finans- och riskpolicy. Skillnaden mellan betalkurs och terminskurs vid
förfall medför valutakursvinst eller valutakursförlust som redovisas under
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
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554

1 952

182

1 247

122 061

58 706

17 947

53 084

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

-39 792

-49 884

-15 454

-49 637

-

-26 958

-

-

-39 792

-76 842

-15 454

-49 637
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NOTER

NOT 9

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

3 553

3 110

36

505

-

-

11 295

1 593

3 553

3 110

11 331

2 098

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

-20 012

-14 179

-14 971

-10 365

-

-

-1 734

-297

-20 012

-14 179

-16 705

-10 662

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

-126 281

14 337

-153 893

13 698

9 651

592

13 219

592

Valutakursdifferenser övriga

38 120

-5 751

46 057

-5 751

Övriga finansiella kostnader

-7 303

-2 543

-4 372

-

4 850

2 084

-

-

-80 963

8 719

-98 989

8 539

4 850

2 084

-

-

Ränteintäkter

Lån och fordringar
Lån och fordringar till koncernföretag
Finansiella intäkter totalt

Räntekostnader

Banklån
Skulder till koncernföretag
Finansiella kostnader totalt

Övriga finansiella poster

Valutakursdifferenser koncerninterna fordringar och skulder
Valutakursdifferenser likvida medel

Verkligt värde förändring räntederivat
Övriga finansiella poster totalt
varav hänförligt till balansposter värderade till verkligt värde

NOT 10

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER

W
Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond

MODERBOLAGET
2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

147 570

-18 857

Avskrivningar utöver plan

1 861

6 253

Mottagna/lämnade koncernbidrag

5 982

16 631

155 413

4 027

2020-12-31

2019-08-31

-

147 571

Summa
Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder
Ackumulerade avskrivningar över plan

3 630

5 490

Summa

3 630

153 061
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NOTER

NOT 11

SKATTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

23 277

-15 682

26 666

-17 794

Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat
Aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder

-

-

-

-

26 285

-15 682

26 666

-17 794

Uppkomst och återföring av temporära skillnader

-6 227

32 903

-

-71

Uppskjuten skatt tillföljd av förändringar av skattesats

-1 302

-399

-

-

Summa uppskjuten skatt

-7 529

32 504

-

-71

Skatt

15 749

16 823

26 666

-17 865

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Resultat före skatt

182 553

115 971

57 425

211 017

Skatt beräknad med gällande skattesats i Sverige

-39 066

-25 514

-12 289

-46 424

Summa aktuell skatt
Uppskjuten skatt:

KONCERNEN
Avstämning av effektiv skattesats

Skillnad mellan svensk och utländsk skattesats

MODERBOLAGET

-399

-246

-

-

Ej skattepliktiga intäkter

63 956

45 147

41 023

38 704

Ej avdragsgilla kostnader

-4 636

-979

-1 900

-10 040

-168

-105

-168

-105

Uppskjuten skatt tillföljd av förändringar av skattesats

-1 302

-399

-

-

Ej aktiverade underskottsavdrag

-2 635

-1 081

-

-

Summa skattekostnad / skatteintäkt

15 749

16 823

26 666

-17 865

Räntetillägg för periodiseringsfond

I övrigt totalresultat har redovisats skatt om 5 905 avseende
omräkningsdifferenser.
KONCERNEN
2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader
Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

3 911

60

-

7 625

8 799

-

-

-

74

-

-

797

-

33 409

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

1 076
75

Avsättningar
Obeskattade reserver

Fördelning av uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder:

Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar värderade till verkligt värde

Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under
uppförande samt projekt under utveckling

5 115

2 254

-

4 285

538

10 397

20 893

-

Aktiverade underskottsavdrag:

10 009

-

6 136

-

Summa

16 813

24 984

35 962

37 694

varav som ska utnyttjas/betalas efter mer än 12 månader

16 200

6 962

6 270

37 694

613

7 625

8 799

-

Temporära skillnader

varav som ska utnyttjas/betalas inom 12 månader
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NOTER

KONCERNEN
Redovisat i Rapport över
finansiell ställning/Balansräkning:

Uppskjutna skattefordringar

2019/2020
16 månader

MODERBOLAGET

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

13 120

4 421

-

-

-21 291

-6 153

-

-

-8 171

-1 732

-

-

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Per 1 september

-1 732

-36 899

-

71

Skatteintäkt/kostnad redovisad i resultaträkningen

-71

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder (fordringar) netto

KONCERNEN
Förändring av uppskjutna skatter

MODERBOLAGET

-7 529

32 504

-

Omklassificering till aktuell skatt

1 090

2 663

-

-

Per 31 december / 31 augusti

-8 171

-1 732

-

-

2018/2019
12 månader

2019/2020
16 månader

Koncernens ej aktiverade underskottsavdrag hänförliga till den svenska
verksamheten uppgick per 31 december 2020 till 64 (64) KSEK. Upp
skjuten skattefordran för koncernen har redovisats på skattemässiga
underskott uppgående till 10 000 KSEK (6 137). Underskotten har
ingen fastställd förfallotid.

NOT 12

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN

Certifikat

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019/2020
16 månader

MODERBOLAGET
2018/2019
12 månader

54 084

96 162

54 084

96 162

-29 219

-42 078

-29 219

-42 078

24 865

54 084

24 865

54 084

I samband med avyttringen av vindkraftspark Jenåsen förvärvade
Eolus rätten till 96 procent av de elcertifikat som vindkraftsparken
kommer att producera under de 15 år parken är certifikatsberättigad.
Denna immateriella rättighet förvärvades för ett engångsbelopp om
9 MEUR motsvarande 96,2 MSEK. Den totala förvärvade volymen
beräknas uppgå till 264 000 elcertifikat per år under 15 års tid,
d v s totalt 3 960 000 elcertifikat. I takt med att elcertifikat utfärdas
för anläggningen omklassificeras dessa till varulager.
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NOTER

NOT 13

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019/2020, 16 månader

Byggnader
och
mark

KONCERNEN
VindkraftInven
Nyttjandeverk
tarier
rättstillgångar

Total

Byggnader
och
mark

MODERBOLAGET
VindkraftInven
verk
tarier

Total

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

15 302

57 357

30 640

-

103 299

2 533

-

25 060

Nyanskaffningar

15 350

-

649

2 953

18 951

200

-

258

458

Avyttringar och utrangeringar

-8 283

-

-2 437

-

-10 720

-

-

-2 158

-2 158

Omklassificeringar

27 593

-

-14 762

-

6 408

-8 354

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-2 562

-1 591

-233

-

-4 386

-

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

19 807

41 004

28 619

9 361

98 790

2 733

-

23 160

25 893

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-

-45 437

-23 632

-

-69 069

-

-

-19 570

-19 570

-2 263

-2 311

-3 557

-8 131

-

-

-1 835

-1 835

Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

-

-

2 091

-

2 091

-

-

1 871

1 871

Omklassificeringar

-

6 806

4

388

7 198

-

-

4

4

Valutakursdifferenser

-

1 436

52

-

1 488

-

-

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-

-39 459

-23 796

-3 169

-66 424

-

-

-19 530

-19 530

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

-2 312

-108

-

-

-2 420

-2 312

-

-

-2 312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Årets nedskrivning
Omklassificeringar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

8

-

-

8

-

-

-

-

-2 312

-100

-

-

-2 412

-2 312

-

-

-2 312

17 495

1 445

4 822

6 192

29 955

421

-

3 630

4 051

Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Bokfört nettovärde
vid årets slut

Under räkenskapsåret har 2 (3) vindkraftverk redovisade som anlägg
ningstillgångar omklassificerats till varulager och därefter avyttrats.
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NOTER

2018/2019, 12 månader

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Byggnader
och
mark

KONCERNEN
VindkraftInven
Nyttjandeverk
tarier
rättstillgångar

Total

Byggnader
och
mark

MODERBOLAGET
VindkraftInven
verk
tarier

Total

15 056

110 115

29 116

-

154 287

2 533

6 822

24 543

52

-

1 887

-

1 940

-

-

885

33 898
885

-

-

-406

-

-406

-

-6 822

-368

-7 190

-

-53 110

-

-

-53 110

-

-

-

-

193

352

43

-

588

-

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

15 302

57 357

30 640

-

103 299

2 533

-

25 060

27 593

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-

-70 134

-22 017

-

-92 150

-

-1 364

-18 258

-19 622

Årets avskrivningar

-

-3 302

-1 665

-

-4 967

-

-90

-1 329

-1 419

Avyttringar och utrangeringar

-

-

55

-

55

-

1 454

17

1 471

Omklassificeringar

-

28 315

-

-

28 315

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

-317

-5

-

-322

-

-

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-

-45 437

-23 632

-

-69 069

-

-

-19 570

-19 570

-2 312

-7 802

-

-

-10 114

-2 312

-

-

-2 312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Omklassificeringar

-

7 695

-

-

7 695

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

-2

-

-

-2

-

-

-

-

-2 312

-108

-

-

-2 420

-2 312

-

-

-2 312

12 990

11 812

7 009

-

31 810

221

-

5 490

5 711

Valutakursdifferenser

Ingående ackumulerade
nedskrivningar
Årets nedskrivning

Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Bokfört nettovärde
vid årets slut

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR AV PROJEKT
OCH FÄRDIGA VINDKRAFTVERK
Enligt branschpraxis bedrivs ofta vindkraftsprojekt i separata bolag.
Detta innebär att vissa förvärv och försäljningar av projekt och färdiga
vindkraftverk görs som aktietransaktioner.				

Under verksamhetsåren 2019/2020 och 2018/2019 har ett antal
sådana transaktioner genomförts. Samtliga bedöms som försäljningar
respektive anskaffningar av tillgångar och redovisas därför ej som
rörelseförvärv. Tillgångar förvärvade genom aktietransaktioner värderas
till verkligt värde per förvärvsdagen.
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NOTER

NOT 14

NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

LEASINGAVTAL		

Koncernen har ingått leasingavtal avseende kontorslokaler, bilar och
kontorsmaskiner. Kostnaderna för dessa ingår i resultaträkningen.
   Leasingperioderna varierar mellan 3 månader och 5 år och de
flesta av leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till
marknadsmässiga villkor. Det vanliga är dock att avtalen avslutas.
  Eolus tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 september
2019. Standarden har införts utifrån den förenklade övergångsmetoden

vilket innebär att inte räkna om jämförelseåret, utan den ackumulerade
effekten har justerats i det balanserade resultatets ingående balans per
den 31 augusti 2019. Leasingkostnaderna har enligt den nya stand
arden delats upp i två delar, avskrivningar och räntekostnader, i jäm
förelse med tidigare standard där de redovisats som rörelsekostnader.
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Nyttjanderättstillgångar

Fastigheter
Utrustning

2020-12-31

2019-08-31

1 170

3 322

124

190

Fordon

4 898

2 896

Summa

6 192

6 408

Skulder

2020-12-31

2019-08-31

Kortfristiga

1 995

3 706

Långfristiga

3 886

2 702

Summa

5 881

6 408

LOKALER
Koncernen
Moderbolaget

KSEK

UTRUSTNING
Koncernen
Moderbolaget

2019/2020 (16 mån)

3 230

2 083

1 755

847

2021

1 010

761

1 045

447

2022

604

604

1 395

568

2023

-

-

295

13

2024
Summa

NOT 15

-

-

-

-

4 844

3 448

4 490

1 875

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Innehav i övriga företag

Långmarken Wind AB
Slättens Vind AB

Antal aktier

Kapital / röster (%)

50

10/10

22 575

2/2

Bokfört värde

2020-12-31

2019-08-31

722

722

722

722

Eget kapital

Uppgift om eget kapital avser justerat eget kapital, dvs inkluderat eget
kapitalandelen av obeskattade reserver. På motsvarande sätt har årets
resultat enligt årsredovisningen i förekommande fall justerats med eget
kapitalandelen av årets förändring av obeskattade reserver.
Innehav i övriga företag

Org. nr.

Säte

Resultat

Långmarken Wind AB

559032-9636

Hässleholm

-20 722

718

Slättens Vind AB

559022-2583

Vara

-

63 234
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NOTER

NOT 16

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Per 1 september
Förvärv
Avyttring

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

20 436

64 529

300

-

-3 360

-1 924

Aktieägartillskott netto

-

33

Nedskrivning

-

-42 200

17 376

20 436

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

-9 689

-47 423

Per 31 december / 31 augusti

Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivning
Återföring av nedskrivning
Utdelningar
Resultat vid avyttring

1 000

1 678

191 600

175 925

-96

41

182 815

130 221

Dotterföretagen och dotterdotterföretagen förtecknas i tabellen nedan.
Koncernföretag

Antal andelar

Kapital/röster (%)

2020-12-31

2019-08-31

1 000

100/100

69

69

560

60/60

-

-

130 000

100/100

10 000

10 000

Eolus Elnät AB

1 000

100/100

100

100

Eolus Oy

2 500

100/100

130

132

23 000

100/100

5 707

5 707

Eolus Vind Amnehärad AB
Amnehärad Vindkraft Aktiebolag
Blekinge Offshore AB
Ekovind AB
Baltic Wind Energy

Eolus Pörtom Vind Oy
Eolus Vind Norge Holding AS
Eolus Norway Offshore AS
Eolus North America Inc.

100/100

Comstock LLC
Crescent Peak Renewables LLC
ENA BESS1, LLC
ENA BESS2, LLC
Eolus Assets Management LLC
Eolus Project Holdings LLC
Pome BESS LLC
Upstream HC-1 LLC
Wind Wall Development LLC
   Wind Wall 1 LLC
Eolus Vindpark Ett AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Fem AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark Sju AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark Nio AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Elva AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Tretton AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Femton AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Sjutton AB

500

100/100

-

50

Eolus Vindpark Nitton AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 23 AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 25 AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 26 AB
Eolus Vindpark 40 AB
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NOTER

Koncernföretag

Antal andelar

Kapital/röster (%)

2020-12-31

2019-08-31

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 29 AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 31 AB

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 33 AB

500

100/100

50

50

500

100/100

50

50

500

100/100

50

50

500

100/100

50

500

100/100

50

500

100/100

50

500

100/100

50

500

100/100

50

500

100/100

50

500

100/100

50

50

Eolus Vindpark 27 AB
Eolus Vindpark 28 AB

Eolus Vindpark 34 AB
Eolus Vindpark 35 AB
Eolus Vindpark 36 AB
Eolus Vindpark 37 AB
Eolus Vindpark 38 AB
Eolus Vindpark 39 AB

3 058

Ölme Vindkraft AB
Eolus Vindpark 41 AB
Eolus Vindpark 42 AB
Eolus Vindpark 43 AB
Eolus Vindpark 44 AB
Eolus Vindpark 45 AB
Eolus Vindpark 46 AB
Eolus Vindpark 47 AB
Eolus Vindpark 48 AB
Eolus Vindpark 49 AB
Pörtom Wind Farm Ab
Eolus Wind Power Management AB
Eolus Wind Power Management Norge AS
Linusvind AB

50 000

100/100

50

50

Lärkeskogen Vindkraft AB

1 000

100/100

93

93

Näset Vindkraft AB

1 000

100/100

-

-

SIA Eolus

2 000

100/100

25

25

Skogaryd Vindkraft AB

1 000

100/100

100

100

Skuggetorp Vindkraft AB

1 000

100/100

100

100

Svenska Vindbolaget AB

1 430

100/100

-

-

1 000

100/100

Alokste wind SIA
Andruves wind SIA
Dobele wind SIA
Gulbji wind SIA
Mekji wind SIA
Melderi wind SIA
Mindes wind SIA
Osi wind SIA
Pienava wind SIA
Pievikas wind SIA
Unas wind SIA
Valpene wind SIA
Virzas wind SIA

Eolus Vindpark Tjugoett AB
Uddevalla Vind AB
Bokfört värde
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NOTER

Koncernföretag

Org. nr.

Säte

556738-6312

Hässleholm

556719-3569

Hässleholm

Blekinge Offshore AB

556761-1727

Karlshamn

Ekovind AB

556343-8208

Vårgårda

10869166

Saare county,
Estland

556639-2477

Hässleholm

2622599-6

Vasa, Finland

2456946-1

Vasa, Finland

Eolus Vind Norge Holding AS

920964826

Oslo, Norge

Eolus Norway Offshore AS

926131699

Enebakk,
Norge

Eolus Vind Amnehärad AB
Amnehärad Vindkraft Aktiebolag

Baltic Wind Energy
Eolus Elnät AB
Eolus Oy
Eolus Pörtom Vind Oy

Eolus North America Inc.

47-5083428

Nevada, USA

Comstock LLC

35-2541188

Nevada, USA

Crescent Peak Renewables LLC

27-2068025

Delaware, USA

ENA BESS1, LLC

61-1906369

Nevada, USA

ENA BESS2, LLC

35-2645294

Nevada, USA

Eolus Assets Management LLC

85-1836304

Delaware, USA

Eolus Project Holdings LLC

32-0598206

Delaware, USA

Pome BESS LLC

85-2510057

Delaware, USA

Upstream HC-1 LLC

35-2646877

Delaware, USA

Wind Wall Development LLC

32-0514251

Nevada, USA

81-5141504

Nevada, USA

Eolus Vindpark Fem AB

556935-0365

Hässleholm

Eolus Vindpark Sju AB

556935-0381

Hässleholm

Eolus Vindpark Nitton AB

556924-5136

Hässleholm

Eolus Vindpark 23 AB

556956-6168

Hässleholm

Eolus Vindpark 25 AB

556956-6028

Hässleholm

Eolus Vindpark 26 AB

556956-6010

Hässleholm

Eolus Vindpark 40 AB

559244-3153

Hässleholm

556956-6002

Hässleholm

559121-3193

Hässleholm

Eolus Vindpark 29 AB

559136-0002

Hässleholm

Eolus Vindpark 31 AB

559135-9988

Hässleholm

Eolus Vindpark 33 AB

559163-5106

Hässleholm

559164-6798

Hässleholm

559163-5114

Hässleholm

559164-6541

Hässleholm

559163-5122

Hässleholm

559164-6996

Hässleholm

  Wind Wall 1 LLC

Eolus Vindpark 27 AB
Eolus Vindpark 28 AB

Eolus Vindpark 34 AB
Eolus Vindpark 35 AB
Eolus Vindpark 36 AB
Eolus Vindpark 37 AB
Eolus Vindpark 38 AB

Koncernföretag

Org. nr.

Säte

Eolus Vindpark 39 AB

559277-5901

Hässleholm

Ölme Vindkraft AB

556755-5965

Hässleholm

Eolus Vindpark 41 AB

559277-5893

Hässleholm

559244-3112

Hässleholm

559277-5968

Hässleholm

559244-4151

Hässleholm

559277-5950

Hässleholm

559251-3963

Hässleholm

559281-7448

Hässleholm

559251-4003

Hässleholm

Eolus Vindpark 42 AB
Eolus Vindpark 43 AB
Eolus Vindpark 44 AB
Eolus Vindpark 45 AB
Eolus Vindpark 46 AB
Eolus Vindpark 47 AB
Eolus Vindpark 48 AB
Eolus Vindpark 49 AB
Pörtom Wind Farm Ab
Eolus Wind Power Management AB

559281-7356

Hässleholm

3178978-8

Vasa, Finland

556912-1352

Hässleholm

925247979

Oslo, Norge

Linusvind AB

556832-0054

Hässleholm

Lärkeskogen Vindkraft AB

556731-4710

Hässleholm

Näset Vindkraft AB

556721-1023

Hässleholm

SIA Eolus

40103392542

Riga, Lettland

Alokste wind SIA

40203267822

Riga, Lettland

Andruves wind SIA

40103703482

Riga, Lettland

Dobele wind SIA

40103786319

Riga, Lettland

Gulbji wind SIA

40103702769

Riga, Lettland

Mekji wind SIA

40103800684

Riga, Lettland

Melderi wind SIA

40103730387

Riga, Lettland

Mindes wind SIA

40203267771

Riga, Lettland

Osi wind SIA

40103806530

Riga, Lettland

Pienava wind SIA

40103730508

Riga, Lettland

Pievikas wind SIA

40203269522

Riga, Lettland

Unas wind SIA

40103761071

Riga, Lettland

Valpene wind SIA

50103851451

Riga, Lettland

Virzas wind SIA

40103702650

Riga, Lettland

Skogaryd Vindkraft AB

556773-9791

Hässleholm

Skuggetorp Vindkraft AB

556773-7993

Hässleholm

Svenska Vindbolaget AB

556759-9013

Hässleholm

556924-5110

Hässleholm

556707-1278

Hässleholm

Eolus Wind Power Management
Norge AS

Eolus Vindpark Tjugoett AB
Uddevalla Vind AB
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NOTER

NOT 17

FINANSIELL RISKHANTERING

Tabellen nedan visar finansiella skulders återstående kontraktstid till
förfall. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga och odiskon
terade kassaflödena. Samtliga valutaderivat har negativt marknads
värde. Totalt uppgår marknadsvärdet avseende valutaderivaten till
2020-12-31

37 012 (-27 772) KSEK per bokslutsdagen. Avtalsenliga räntederivat
har per bokslutsdagen ett negativt marknadsvärde. Totalt upp
går det negativa marknadsvärdet avseende räntederivaten till
-4 899 (-9 749) KSEK.

<3 månader

3 månader - 1 år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Totalt

Upplåning

232 886

21 398

114 548

18 881

-

387 713

Leverantörsskulder

169 408

-

-

-

-

169 408

429

1 286

1 714

1 143

-

4 572

6 351

2 587

9 623

19 406

41 668

79 635

409 074

25 271

125 885

39 430

41 668

641 328

Derivat
Övriga finansiella skulder
Totalt
2019-08-31

<3 månader

3 månader - 1 år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Totalt

Upplåning

151 351

3 004

3 994

154 772

268

313 389

Leverantörsskulder

229 381

-

-

-

-

229 381

862

2 586

3 449

5 691

-

12 588

Derivat
Övriga finansiella skulder

206 158

8

-

284

-

206 450

Totalt

587 752

5 598

7 443

160 747

268

761 808

NOT 18

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Org. nr.

Säte

Kapital/
röster (%)

556627-3016

Falkenberg

40/40

Andelar i intresseföretag

Triventus AB

REDOVISAT VÄRDE
2020-12-31
2019-08-31

-

-

-

-

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

Per 1 september

-

37

Resultatandel

-

-

Avyttring

-

-37

Bokfört värde

Förändringar av andelar i intresseföretag

Övrigt

-

-

Per 31 augusti

-

-

NOT 19 LAGER AV VINDKRAFTVERK, VINDKRAFTVERK UNDER UPPFÖRANDE,
      PROJEKT UNDER UTVECKLING SAMT ELCERTIFIKAT
KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

Lager av certifikat

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

5 800

15 611

5 800

15 611

Vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling

423 489

456 748

69 748

587 288

Summa

429 289

472 359

75 548

602 899
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NOTER

NOT 20

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Övriga kortfristiga fordringar avser:

Fordringar avseende mervärdesskatt
Fordringar på närstående

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

16 365

25 277

3 663

6 864

35 411

3 649

22 916
10 718

23 229

60 688

7 312

33 634

2020-12-31

2019-08-31

2020-12-31

2019-08-31

2 133

1 727

1 721

-

-

-

-

-

Övriga fordringar

4 732

33 684

1 928

10 718

Summa

6 864

35 411

3 649

10 718

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna
bedöms som låg. Mot bakgrund av att kunderna representerar olika
kategorier såsom institutioner, kommuner, företag och privatpersoner
samt att dessa är geografiskt spridda bedöms det osannolikt att alla
skulle få betalningssvårigheter vid samma tid. Eolus har historiskt låga
kundförluster och gör kreditbedömning på alla nya kunder. Kund
fordringar som är förfallna men ej nedskrivna har noggrant genom
gått individuell prövning. Utöver reserv för osäker fordringar bedöms
resterande fordringar ej utgöra väsentlig risk för förlust.

Kreditexponering

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna

13 260

6 482

3 582

1 176

Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna

3 105

23 795

81

21 740

Reserv för osäkra fordringar

-

-5 000

-

-

16 365

25 277

3 663

22 916

2020-12-31

2019-08-31

2020-12-31

2019-08-31

194

3 741

-

3 741

-

429

-

235

194

194

-

-

>180 dagar

2 717

19 431

81

17 764

Summa förfallna ej nedskrivna kundfordringar

3 105

23 795

81

21 740

2020-12-31

2019-08-31

2020-12-31

2019-08-31

>180 dagar

-

5 000

-

-

Summa förfallna och nedskrivna kundfordringar

-

5 000

-

-

Kundfordringar totalt
Per den 31 december 2020 uppgick förfallna kundfordringar där inget
reserveringsbehov bedömts föreligga till 3 105 (18 795) KSEK.
Beloppet 3 024 (0) KSEK av förfallna kundfordringar är reglerat
efter balansdagen.
Åldersanalys av kundfordringar, förfallna men ej nedskrivna

<30 dagar
30-90 dagar
91-180 dagar

Åldersanalys av kundfordringar, förfallna och nedskrivna

Avsättningar för osäkra kundfordringar motsvarar 0% (16%) av de totala
kundfordringarna.
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NOTER

Avsättning för osäkra kundfordringar

Avsättning vid årets början
Årets avsättning för osäkra kundfordringar
Betalda osäkra fordringar
Belopp vid årets utgång

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

5 000

-

-

-

5 000

-

-5 000
-

5 000

-

-

-

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra fordringar
ingår i posten Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
Redovisade belopp för kundfordringar per valuta
inklusive reserv för osäkra fordringar

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

SEK

7 816

12 889

18

5 528

EUR

2 573

12 388

2 342

17 388

5 976

-

1 303

-

16 365

25 277

3 663

22 916

NOK
Summa KSEK
De 10 största kunderna representerar 99% (95%) av koncernens totala
kundfordringar. En enskild kund står för 37% (59%).

NOT 21

PERIODISERINGSPOSTER

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna avtalsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

159

160

360

133

4 495

9 725

4 080

8 768

454 474*

-

-

3 501

2 952

3 001

2 922

462 629

28 223

7 441

11 823

2020-12-31

15 386*

2019-08-31

2020-12-31

2019-08-31

Upplupna löne- och personalkostnader

16 604

11 511

13 395

10 243

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avseende projekt

80 274

64 354

34 354

64 354

5 952

15 720

4 747

2 261

102 830

91 585

52 496

76 858

Övriga upplupna kostnader
Summa
* Upplupna avtalsintäkter avser successiv vinstavräkning
avseende Øyfjellet och Wind Wall.
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NOTER

NOT 22

AKTIEKAPITAL OCH RESULTAT PER AKTIE

Upplysning om antal aktier

2020-12-31

2019-08-31

Antal emitterade och fullt betalda aktier
A-aktier (röstvärde 1) kvotvärde 1 kr

1 285 625

1 285 625

B-aktier (röstvärde 1/10) kvotvärde 1 kr

23 621 375

23 621 375

Antal emitterade och fullt betalda aktier

24 907 000

24 907 000

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i Rapport över
förändring eget kapital koncernen. Reserver utgörs av valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolags finansiella
rapporter.

I moderföretaget finns inga potentiella stamaktier varför resultat per
aktie är detsamma före och efter utspädning för de redovisade åren.

KONCERNEN
2019/2020
16 månader

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier
Resultat per aktie före och efter utspädning

NOT 23

2018/2019
12 månader

198 348

132 876

24 907 000

24 907 000

7,96

5,33

UPPLÅNING

Långfristig upplåning till kreditinstitut

Banklån (rörlig ränta)

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

131 250

152 400

131 250

3 866

-

-

-

135 116

152 400

131 250

150 000

249 669

150 533

249 669

150 000

1 995

-

-

-

Summa kortfristiga skulder

251 664

150 533

249 669

150 000

Summa upplåning

386 780

302 933

380 919

300 000

Leasing
Summa långfristig upplåning

150 000

Kortfristig upplåning
Banklån (rörlig ränta)
Leasing

För information om ställda säkerheter för upptagna lån, se not 29.

BANKLÅN
Koncernens och moderbolagets exponering, avseende lån,
för ränteförändringar och kontraktsenliga datum när det gäller
omförhandlingar av räntor är följande:
KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

6 månader eller mindre

386 780

302 933

380 919

300 000

Summa

386 780

302 933

380 919

300 000

2020-12-31

2019-08-31

2020-12-31

2019-08-31

SEK

155 861

302 933

150 000

300 000

USD

230 919

-

230 919

-

Summa

386 780

302 933

380 919

300 000

Upplåning fördelad per valuta
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NOTER

CHECKRÄKNINGSKREDIT
KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

Beviljat belopp

100 000

Utnyttjad kredit ingår i kortfristig upplåning och uppgår till

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

100 000
-

100 000
-

100 000
-

-

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernens och moderbolagets långfristiga skulder. Förfallotider enligt nedan:
KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

1-5 år

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

135 116

152 133

131 250

-

267

-

-

135 116

152 400

131 250

150 000

Återställningskostnader vid
utrangering av vindkraftverk

Arrendeutgifter

Summa

2019/2020, 16 månader

Per 1 september 2019

757

168

925

Mer än 5 år
Summa

150 000

Avseende skulder till kreditinstitut finns särskilda åtaganden, s.k. covenants.
Om dessa åtaganden inte uppfylls kan kreditgivaren återkalla krediten.
Under verksamhetsåret 2019/2020 har samtliga åtaganden uppfyllts.

NOT 24

AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar, ränta
återförda belopp avseende avyttrade verk
Valutakursdifferenser

20

-

20

-339

-17

-356

-7

-

-7

431

152

583

Återställningskostnader vid
utrangering av vindkraftverk

Arrendeutgifter

Summa

2018/2019, 12 månader

Per 1 september 2018

1 921

186

2 107

Per 31 december 2020

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar, ränta
återförda belopp avseende avyttrade verk
Per 31 augusti 2019

ÅTAGANDE OM ÅTERSTÄLLNING			
Enligt miljöbalken måste finansiella garantier lämnas som säkerhet för
nedmontering och återställande av plats för vindkraftverk. Kostnader för
nedmontering och återställande bedöms per anläggning med ledning
av utredningar som gjorts för speciella verk. En utgångspunkt är ett
normalvärde på 250 KSEK per megawatt (MW) installerad effekt för
ståltorn. Om verket är uppfört i betong tillkommer ca 100 KSEK/MW.
Beloppen gäller i kostnadsläget per 2011-09-01. Restvärdet hanteras
som en avgående post i utrangeringskalkylen och har beaktats i dessa
schablonbelopp. Tidsfaktorn beaktas genom diskontering. Prisutveck
lingen kan antas lika med det långsiktiga inflationsmålet 2 procent, sam
tidigt som en viss teknisk utveckling bör dämpa kostnadsutvecklingen.
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30

-

30

-1 194

-18

-1 212

757

168

925

Avsättning görs med nuvärdet av den beräknade framtida kostnaden.
Avsättningen räknas enligt IAS 37 punkt 60 löpande upp med diskonte
ringsräntan och uppräkningen redovisas som låneutgift (räntekostnad).

ÅTAGANDE OM FRAMTIDA ARRENDEN
Avsättningen avser åtagande att erlägga framtida arrenden för verk som
försålts.

MODERBOLAGET

Moderbolagets avsättningar per 31 december 2020 avser
152 (168) arrendeutgifter.
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NOTER

NOT 25

FINANSIELLA INSTRUMENT – UPPLYSNINGAR OM VERKLIGT VÄRDE PER KLASS

KONCERNEN
2020-12-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Nivå

36 354

36 354

2

657

657

2

Likvida medel

690 938

690 938

2

Kundfordringar

16 365

16 365

2

Övriga finansiella tillgångar

15 089

15 089

2

4 899

4 899

2

Räntebärande skulder

386 780

386 780

2

Leverantörsskulder

169 408

169 408

2

59

59

2

Redovisat värde

Verkligt värde

Nivå

Tillgångar i balansräkningen
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Valutaderivat
Valutaswappar
Lånefordringar och kundfordringar

Skulder i balansräkningen
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatskulder
Ränteswappar
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Upplupna räntekostnader
2019-08-31

Tillgångar i balansräkningen
Lånefordringar och kundfordringar
Likvida medel

1 102 983

1 102 983

2

Kundfordringar

25 277

25 277

2

Övriga finansiella tillgångar

20 502

20 502

2

27 719

27 719

2

Skulder i balansräkningen
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatskulder
Valutaderivat
Valutaswappar

53

53

2

Ränteswappar

9 749

9 749

2

Räntebärande skulder

302 933

302 933

2

Leverantörsskulder

229 381

229 381

2

Upplupna räntekostnader

836

836

2

DERIVATINSTRUMENT

Derivat
Valutaterminer värderas till verkligt värde genom en diskontering av
skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som
kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden.
Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en diskontering av
beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallo
dagar med utgångspunkt i marknadsräntan.

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Eolus tillämpar inte säkringsredovisning. Derivatinstrument för hantering
av valuta- och ränterisk redovisas som omsättningstillgångar eller kort
fristiga skulder och klassificeras som innehav för handel. Värdeföränd
ringar i valutaderivat redovisas i resultaträkningen som övriga rörelse
intäkter eller övriga rörelsekostnader. Värdeförändringar i räntederivat
redovisas i finansnettot.

BESKRIVNING AV VERKLIGT VÄRDE
Räntebärande skulder
Verkligt värde för räntebärande skulder beräknas genom en diskontering
av framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till
aktuell marknadsränta.

Övriga finansiella tillgångar och skulder
För kundfordringar, övriga fordringar/skulder, upplupna intäkter och
kostnader samt leverantörsskulder med en kvarvarande löptid på
mindre än 6 månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt
värde.
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NOTER

NOT 26

AVSTÄMNING MELLAN RESULTAT FÖRE SKATT OCH NETTOKASSAFLÖDE
KONCERNEN

MODERBOLAGET
2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

4 967

1 835

1 419

-915

9 899

-958

-11 892

75

-656

75

-342

-1 180

-18

-341

Värdering derivat till verkligt värde

-64 783

26 958

-

-

Summa

-57 837

29 896

11 060

195

Ej kassaflödespåverkande poster

Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Orealiserade valutakursdifferenser
Realisationsvinster från avyttringar av anläggningstillgångar
Förändringar i avsättningar

NOT 27

2019/2020
16 månader

2018/2019
12 månader

8 131
11 047

FÖRÄNDRINGAR I SKULDER HÄNFÖRLIGA TILL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Låneskulder
som förfaller
efter 1 år

Övriga
skulder

Summa

2019/2020, 16 månader

Låneskulder
som förfaller
inom 1 år

Per 1 september 2019

-150 533

-152 400

-284

-303 217

Kassaflöde

-112 674

2 400

-

-110 274

32 288

-

44

32 335

Valutakursdifferenser
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-20 745

14 884

-70 458

-76 319

-251 664

-135 116

-70 698

-457 474

Låneskulder
som förfaller
efter 1 år

Övriga
skulder

Summa

2018/2019, 12 månader

Låneskulder
som förfaller
inom 1 år

Per 1 september 2018

-286 960

-81 780

-264

-369 004

136 427

-70 620

-

65 807

Valutakursdifferenser

-

-

-20

-20

Per 31 augusti 2019

-150 533

-152 400

-284

-303 217

Per 31 december 2020

Kassaflöde

NOT 28

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar
Säkerhetsöverlåtna vindkraftverk och arrenden
Summa

KONCERNEN
2020-12-31
2019-08-31

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

648 000

648 000

625 000

-

6 230

-

625 000
-

648 000

654 230

625 000

625 000

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen har eventualförpliktelser avseende rättsliga anspråk som uppkommit i
den normala affärsverksamheten. Några väsentliga skulder utöver de avsättningar
som gjorts (not 24) förväntas ej uppkomma med anledning av dessa.

Ansvarsförbindelser

MODERBOLAGET
2020-12-31
2019-08-31

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterföretag

5 000

5 000

Summa

5 000

5 000
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NOTER

NOT 29

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

ÄGARSTRUKTUR PER 31 DECEMBER 2020
Största aktieägare

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Andel av
kapitalet (%)

Andel av
röster (%)

Domneåns Kraftaktiebolag

370 150

1 992 925

9,5

15,6

Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring

380 100

518 984

3,6

11,8

Åke Johansson

202 120

400 000

2,4

6,6

Hans Johansson och Borgunda bygghandel, genom bolag

189 520

40 418

0,9

5,3

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

-

909 569

3,7

2,5

Mediuminvest A/S

-

671 000

2,7

1,8

Odin Small Cap

-

500 000

2,0

1,4

Clearstream Banking S.A., W8IMY

-

445 177

1,8

1,2

40 000

-

0,2

1,1

Ingvar Svantesson
VIEM Invest AB

-

340 392

1,4

0,9

103 735

17 802 910

71,8

51,8

1 285 625

23 621 375

100,0

100,0

Övriga aktieägare
Totalt
Ingen av styrelseledamöterna eller de övriga ledande befattnings
havarna har under 2019/2020 eller 2018/2019 haft några direkta eller
indirekta affärstransaktioner med koncernen utöver de ersättningar
som framgår av Not 6.

MODERBOLAGETS TRANSAKTIONER MED
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG
Av moderbolagets försäljning avser 0,0 (0,0)% koncernintern
fakturering. I moderbolagets rörelsekostnader ingår koncerninterna
inköp med endast obetydliga belopp.
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma
principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

NOT 30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I januari 2021 tecknade Eolus individuella elförsäljningsavtal med ett
stort internationellt energiföretag för de tre vindparkerna Boarp, Dållebo
samt Rosenskog som totalt omfattar 68 MW. Avtalen omfattar 100% av
den el som kommer att produceras i vindparkerna som är sålda till
Commerz Real.
I mars 2021 offentliggjorde Eolus att bolaget startar verksamhet i Polen
som är en kraftigt växande marknad när det gäller förnybar energi.
Polen är idag ett av de länder i Europa som är mest beroende av fossilbaserad elproduktion, vilket ger stora affärsmöjligheter för en erfaren
projektutvecklare som Eolus. Eolus avser att bidra till den nödvändiga
omställningen genom utveckling, etablering, försäljning och drift av anläggningar med lägsta möjliga kostnad till nytta för polsk industri och

polska konsumenter. Eolus kommer att fokusera på såväl land- som
havsbaserad vindkraft och solcellsanläggningar. Som ansvarig för att
bygga upp den polska verksamheten har Eolus anställt Daniel Larsson.
Han kommer närmast från en tjänst på Sveriges ambassad i Warszawa
där han jobbat med att stödja och utveckla svenska företag och investerare i Polen. Huvudfokus har varit energi- och klimatrelaterade projekt.
I mars 2021 tecknade Eolus avtal med en kund om etablering av en
nyckelfärdig vindkraftsanläggning i Timmele, Ulricehamns kommun.
Eolus har ingått turbinleveransavtal med Enercon som kommer att
leverera två vindkraftverk av modell E-138 med en effekt på 4,2 MW.
Etablering av vindparken kommer att påbörjas under 2021 och beräknas vara färdigställd sommaren 2022.
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UNDERTECKNADE

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats
i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits
av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens
och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande översikt över utveckligen av koncernens och moderbolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Hässleholm den 26 mars 2021

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Hans Linnarson

Jan Johansson

Hans Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist

Bodil Rosvall Jönsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Per Witalisson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021.
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Eolus Vind AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 2019 till 31
december 2020 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna
45–49.
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrnings
rapporten på sidorna 45–49. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
   Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
   Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott
i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjäns
ter som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhanda
hållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföre
tag eller dess kontrollerade företag inom EU.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och be
döma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi
beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen
gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga
uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och
prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom
vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verk
ställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat
övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upp
hov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
   Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning
i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet,
med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och
kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av
väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller
misstag. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimli
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar
med grund i de finansiella rapporterna.
   Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet.
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revision
ens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär,
tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sam
mantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perio
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i
vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.
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SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE

HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT
BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Intäktsredovisning – försäljning av vindkraftparker
Eolus Vind har en affärsplan och strategi som innebär uppförande och
försäljning av vindkraftparker, antingen direkt eller via bolag.

Varje separat avtal om försäljning av en vindkraftpark, antingen direkt
eller via bolag är individuellt framtaget och innehåller olika bestämmelser
och klausuler. I vår granskning har vi:

Under räkenskapsåret har Eolus färdigtällt projekten Kråktorpet,
Bäckhammar och Stigafjellet samt påbörjat byggnationen av Øyfjellet
och Wind Wall.

• Granskat bolagets reavinstberäkning genom att stämma av den mot
försäljningsavtalen
• Granskat bolagets bokföring avseende försäljningen på bolagsnivå
• Granskat bolagets bedömningar kring successiv vinstavräkning på
koncernnivå samt granskat att bokföringen av successiv vinst
avräkning har hanterats korrekt
• Granskat att klassificering av reavinsten hanteras korrekt i enlighet
med bolagets redovisningsprinciper

Varje separat transaktion är individuellt framtagen och kontrakten
innehåller specifika avtalsvillkor som bland annat reglerar betalnings
modell samt stipulerar respektive parts åtaganden och krav på full
görande inom kontraktets löptid.
Affärsupplägg och tillhörande kontrakt är ett komplext område där
tolkningar av den genomförda transaktionen och de tillhörande
kontraktsvillkoren kan få väsentlig påverkan på bolagets redovisning
och vinstavräkning.
Värdering av pågående projekt
Eolus Vind har pågående projekt i balansräkningen kopplat till projek
tering av vindkraftparker. Projekten realiseras antingen när Eolus Vind
säljer projektet som ett byggklart projekt eller när vindkraftparken är
färdigbygg och antingen säljs till kund eller flyttas till varulager.
Projekt kan också realiseras genom försäljning av projekträttigheter.
Det redovisade värdet för pågående projekt uppgick per 31 december
2020 till 417 MSEK.
Balansposten är signifikant till sin storlek och med rådande elpriser och
priser på elcertifikat är värderingen av pågående projekt ett fokusområde
i vår revision.
Varje projekt värderas individuellt och bolaget tar hänsyn till projektets
realiseringspotential på lång och kort sikt. Projekt som inte anses kunna
realiseras skrivs ner omedelbart. Detta sker till exempel när ett projekt
får avslag i tillståndsprocessen.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–39 samt 96–100.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
   Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisning
en omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med be
styrkande avseende denna andra information.
   I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
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Vi har tagit del av företagsledningens bedömningar och utmanat
dem i dessa.
I vår revision har vi skaffat oss en förståelse för hur den makro
ekonomiska utvecklingen påverkar Eolus Vind och hur styrelsen och
företagsledningen arbetar för att inhämta information för besluts
underlag. Pågående projekt har granskats genom att vi har:
• detaljtestat att kostnader hänförda till projekt avser för projektet
relevanta kostnader
• tagit del av bolagets bedömning över realisering av projekt på kort
och lång sikt
• bedömt de ingående parametrar, så som tidsplan och budget,
i de projekt som redan har tecknade kontrakt med kund
• diskuterat och bedömt projekt som inkluderats i affärsplan och
budget med ledningen samt följt upp utfall mot föregående års
affärsplan och budget
• utfört stickprovsgranskning för resterande projekt ingående i projekt
portföljen och inhämtat kommentarer från projektledare kring status
och bedömt värde

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredo
visningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisnings
lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
   Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bo
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lagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
   Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella
rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut
talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för Eolus Vind AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 2019
till 31 december 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
   Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffan
de bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
   Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltning
en och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.
   Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltning
en finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 45–49 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo
visningslagen.
   Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
våra uttalanden.
   En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.
   PricewaterhouseCoopers AB, Anna Lindhs plats 4, 203 11 Malmö,
utsågs till Eolus Vind AB (publ)s revisor av bolagsstämman den
25 januari 2020 och har varit bolagets revisor sedan 24 januari 2015.

Malmö den 26 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2019/2020 95

sökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf

STYRELSE

Eolus styrelse
HANS-GÖRAN STENNERT Styrelseordförande

Född: 1954
Invald: 2008, ordförande sedan 2009.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med
lång erfarenhet från anställning och uppdrag
inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA
gruppens ägarbolag mellan 1993–2007, varav
de sista nio åren som styrelseordförande.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cuptronic
Technology AB, Entreprenörinvest Sverige AB
och Winplantan AB.
Aktieinnehav i Eolus: 380 100 A-aktier, varav
378 000 A-aktier innehas genom kapitalförsäkring, och 518 984 B-aktier, varav 516 984 B-aktier
innehas genom kapitalförsäkring.

SIGRUN HJELMQUIST Styrelseledamot

Född: 1956
Invald: 2011
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och
teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH.
Executive Partner Facesso AB. Verksam inom
Ericsson-koncernen mellan 1979–2000, senast
som VD för Ericsson Components AB. Under
2000–2005 investment manager på BrainHeart
Capital.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Teqnion
AB och Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode
Group AB (publ), Azelio AB, Ragn-Sellsföretagen
AB, Transcendent Group AB (publ) och
IGOT AB.
Aktieinnehav i Eolus: 1 000 B-aktier

HANS JOHANSSON Styrelseledamot

Född: 1965
Invald: 2016
Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet
inom svensk bygghandel genom tidigare uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB
med 50 medlemsföretag samt i verksamheten
i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där
han är VD.

Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i
Borgunda Bygghandel AB samt VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag. Styrelseordförande i Borgunda Tributo AB och Borgunda Uterque AB. Styrelseledamot i Borgunda Gård AB,
EDCA Sweden AB och Norskär Invest AB.
Bolagsman i Borgunda Fastighet Handelsbolag.
Aktieinnehav i Eolus: 189 520 A-aktier och
40 418 B-aktier.

JAN JOHANSSON Styrelseledamot

Född: 1959
Invald: 2019
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör
Väg och Vatten från LTH. Verksam inom
Peab-koncernen mellan 1986–2013, senast
som Koncernchef för Peab AB. Från 2014
till årsskiftet 2018/2019 VD för Malmö City
fastigheter AB.
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Övriga uppdrag: VD för Centuria AB. Styrelseordförande i Malmö Cityfastigheter AB
och Starka AB. Styrelseledamot i Bravida
Holding AB, Erik Hemberg Fastighets AB
samt Götenehus Group AB.
Aktieinnehav i Eolus: 2 000 B-aktier
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STYRELSE

HANS LINNARSON Styrelseledamot

Född: 1952
Invald: 2017
Utbildning och erfarenhet: Elektronikingenjör
och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som
Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda
AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ellwee
AB (publ), Hörberg Petersson Tronic AB, Nibe
Industrier AB, N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag samt Scandbio AB. Styrelseledamot i
Inission AB, Nordiska Plast AB samt Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag.
Aktieinnehav i Eolus: 2 500 B-aktier

BODIL ROSVALL JÖNSSON Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2017
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom
Ekonomihögskolan Lunds universitet. Senior
Advisor Hypergene samt Navet. Tidigare ledamot
kontorsstyrelsen Handelsbanken Malmö-Triangeln. VD Business Region Skåne/Näringslivsdirektör Region Skåne 2013–2016, VD Minc 2006–
2013 samt befattningar inom E.on 1996–2006.

Övriga upplysningar avseende styrelsen
och ledande befattningshavare
Ovan angivna uppdrag för styrelseledamöter
och ledande befattningshavare avser uppdrag
utanför Eoluskoncernen och anger ej uppdrag
som suppleant. Redovisade aktieinnehav omfattar både direkta och indirekta, samt när
ståendes innehav i enlighet med den av
Euroclear förda aktieboken per den 31 december 2020 samt därefter för Eolus kända förändringar. Styrelseledamöterna valdes vid års
stämma den 25 januari 2020 för tiden fram
till årsstämman 2021. Inga särskilda överenskommelser finns med större aktieägare, kunder,
leverantörer eller andra parter enligt vilka

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot
BRJ Management AB.
Aktieinnehav i Eolus: 4 000 B-aktier

styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har valts eller tillsatts. Inga avtal har
slutits med Eolus eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att respektive
uppdrag avslutats. Inga familjeband föreligger
mellan bolagets styrelseledamöter och ledande
befattningshavare. Inte heller föreligger några
intressekonflikter, varvid styrelseledamöters
och ledande befattningshavares privata
intressen skulle stå i strid med Eolus intressen.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås genom kontakt med
Eolus huvudkontor.
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ORDLISTA

3000
Ett vindkraftverk som
producerar 15 GWh
(15 000 000 kWh) försörjer
3 000 villor med
hushållsel per år.

Hushållselen för en normal svensk villa
uppgår till cirka 5 000 kWh per år.
Det betyder att:
1 MWh räcker till 0,2 villor
1 GWh räcker till 200 villor
1 TWh räcker till 200 000 villor

Ordlista
Elcertifikat Teknikneutralt system för att
främja utbyggnaden av förnyelsebar elpro
duktion i Sverige och Norge. Producenter
av förnyelsebar el erhåller ett certifikat per
producerad MWh (megawattimme) som
sedan säljs till kvotpliktiga elkonsumenter.
Anläggningar som tas i drift efter 31/12 2021
är inte berättigade till elcertifikat.
Elområde Uppdelning i områden för att
visa var det finns behov av att bygga ut
överföringskapacitet samt produktions
kapacitet för att i högre grad motsvara för
brukningen i det aktuella området.
Förnyelsebar energi Förnybar energi
kommer från källor som hela tiden förnyas
i snabb takt, såsom vind-, vatten-, sol- och
bioenergi. Kärnkraft räknas inte som för
nybart eftersom den baseras på ändliga
resurser.
Idrifttagna verk Verken har genomgått
godkänd provdrift och producerar el.
Installerad effekt Mäts vad gäller vind
kraft och solkraft i MW och anger anlägg
ningens prestanda enligt konstruktions
data.
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Intermittent energikälla En produktions
metod där kraftproduktionen varierar över
tid beroende på yttre förutsättningar. För
vindkraft beroende på hur mycket och när
vinden blåser och för solceller hur mycket
solljus som cellerna tar emot beroende på
tid på dygnet och väderlek.

Tillgänglighet Ett mått för att visa under
hur stor andel av den totala tiden en pro
duktionsanläggning varit tillgänglig för att
producera el.

Navhöjd Höjd på torn plus maskinhus på
ett vindkraftverk.

Uppförda verk Verken är uppförda och har
genomgått godkänd provdrift och är övertag
na från turbinleverantör. Verket överlämnas
antingen till kund som nyckelfärdig anlägg
ning eller överförs till Eolus varulager.

Nord Pool Den nordiska elbörsen
Normalår Definition på ett genomsnittligt
år av producerad mängd energi. Fastställs
utifrån beräkningar från SMHI över en
längre tid.
Offshore Vindkraft som uppförs till havs.
Power Purchase Agreement (PPA) Ett el
försäljningsavtal är ett avtal om elköp mel
lan en elproducent och en elköpare direkt
från specifika anläggningar.
Svept area Ett mått på den cirkelarea som
rotorbladen på ett vindkraftverk sveper
över. För ett verk med 150 meters rotor
diameter uppgår den svepta arean till cirka
17 700 kvadratmeter, vilket motsvarar en
yta närmare tre fotbollsplaner.

Totalhöjd Höjd för ett vindkraftverk när
ett av rotorbladen befinner sig i sitt högsta
läge.

Volatilitet Mått som anger prisvariation på
en vara (exempelvis el) under en tidsperiod.
Överföringskapacitet Mängden el som via
elnätet kan överföras mellan olika områden.
Enheter
Energi anges i kilowattimmar.
1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh
Effekt anges i watt.
1 MW = 1 000 000 W
1 GW = 1 000 000 000 W
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ÅRSSTÄMMA, FINANSIELL KALENDER, DEFINITIONER AV ALTERNATIVA FINANSIELLA NYCKELTAL

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och
de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning kommer årsstämman
att genomföras utan närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktie
ägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning. Hur man går tillväga för att anmäla sig och poströsta
på årsstämman kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Eolus Vind AB (”Eolus”) är ett publikt bolag med
organisationsnummer 556389-3956. Bolaget har
sitt säte i Hässleholm, Sverige. Denna årsredovisning
publiceras på svenska och engelska. Den svenska
årsredovisningen är den bindande versionen. Års
redovisningen utgörs av förvaltningsberättelse
(sid 40–44), bolagsstyrningsrapport (sid 45–49)
samt av finansiella rapporter (sid 50–95).
Alla värden uttrycks i svenska kronor, där ej annat
anges. Värdet i svenska kronor förkortas SEK, tusental förkortas KSEK och miljoner förkortas MSEK.
Sifferuppgifter inom parantes avser föregående
räkenskapsår, 2018/2019.

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1
Årsstämma
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q3
Bokslutskommuniké 2021

18 maj 2021
19 maj 2021
31 augusti 2021
18 november 2021
18 februari 2022

Definitioner av alternativa finansiella nyckeltal
Detta avsnitt innehåller definition av vissa
finansiella icke-IFRS-mått mot närmaste
jämförbara finansiella IFRS-mått. Finansiella icke-IFRS-mått har begränsningar
som analytiskt verktyg och ska inte be
traktas isolerade eller som ersättning för
finansiella mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Finansiella
icke-IFRS-mått redovisas för att förbättra
investerarnas utvärdering av bolagets verk-

samhetsresultat, som hjälp vid prognos
av framtida perioder och för att förenkla
jämförelser av resultat mellan perioder.
Ledningen använder dessa finansiella ickeIFRS-mått till att bland annat utvärdera
löpande verksamhet jämfört med tidigare
resultat, för intern planering samt för prognoser. De finansiella icke-IFRS-mått som
redovisas i denna rapport kan skilja sig från
liknande mått som används av andra bolag.

Avkastning på eget kapital efter skatt
Rullande tolv månaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent
av nettoomsättningen.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat
efter finansiella poster med tillägg för
räntekostnader i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie före/efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier
vid periodens slut före/efter utspädning.
Nettoskuld/-kassa Räntebärande skulder
minskat med likvida medel.
Resultat per aktie före/efter utspädning
Periodens resultat dividerat med vägt
genomsnittligt antal aktier under perioden
före/efter utspädning.

Soliditet Eget kapital i förhållande till
balansomslutningen vid periodens slut.
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.
Verklig värdeförändring av finansiella
derivat Avser förändringen i finansiella
instruments verkliga värde, vilket beräknas
med metoder och baseras på ingångsdata
som kan observeras för tillgången eller
skulden, antingen direkt (priser) eller in
direkt (härledda från priser).
Vinstmarginal Resultat efter finansiella
poster i procent av nettoomsättningen.

Omslagsbild: Vindpark Stigafjellet är med och skriver
historia för Eolus. Det är bolagets första etablerade
vindpark i Norge och sett till installerad effekt är
det de största vindkraftverken Eolus uppfört hittills.
Vindparken består av 7 Siemens Gamesa SWT-DD-130
4,3 MW vindkraftverk med en navhöjd om 115 meter.
Total installerad effekt uppgår till 30 MW.
   Anläggningen färdigställdes och överlämnades
till investeraren ewz i augusti 2020 och Eolus ansvarar för drift och förvaltning. Foto: Simen Haughom /
SpectacularNorway
Övriga fotografer: Daniel Larsson / Fotograf Daniel,
Simen Haughom / SpectacularNorway, Johan Funcke,
Fotograf Cecilia, Istock, Envato, Siemens Gamesa,
samt Eolus.
Layout: Mustasch Reklambyrå
Tryck: Norra Skåne Offset
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Årsredovisning
2019/2020

Eolus är en av Nordens ledande vindkraftsaktörer. Eolus
skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling,
etablering och drift av anläggningar för förnybar energi.
Vi erbjuder såväl lokala som internationella investerare
attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt
i Norden, Baltikum, Polen och USA.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet
av över 650 vindkraftverk med en effekt på närmare
1 370 MW. Eoluskoncernen har för när varande kundavtal
avseende drift- och administrationstjänster omfattande
903 MW driftsatt vindkraft och ytterligare 515 MW som
ännu ej driftsatts. Eolus Vind AB hade den 31 december
2020 cirka 34 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Eolus Vind AB		
Box 95, 			
281 21 Hässleholm
Tel: 010–199 88 00
E-post: info@eolusvind.com
www.eolusvind.com

Besök:
Tredje Avenyen 3
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Inför etablering och drift av Västvind vindkraftpark samt nerläggning av exportkabel.

Teknisk beskrivning och miljöbedömning
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Teknisk beskrivning och miljöbedömning
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Eolus Vind AB (publ) (”Eolus”) ansöker om undersökningstillstånd enligt lag (1966:314) om
kontinentalsockeln inför etablering av en havsbaserad vindkraftpark inom svensk ekonomisk zon
och svenskt territorialvatten i norra Kattegatt.

Verksamhetsutövare
Kontaktperson

Miljökonsult

Juridiskt ombud

Eolus Vind AB (publ) org.nr: 556389-3956
Box 95, 281 21 Hässleholm
Mathilda Svensson, projektledare Eolus Vind AB
mathilda.svensson@eolusvind.com
+46 (0)708-77 51 72
DGE Mark och Miljö AB
Monika Walfisz
Charlotte Andersson
Foyen Advokatfirma KB
Pia Pehrson, advokat
Tomas Fjordevik, advokat
Mikael Jonasson, bitr. jurist

De undersökningar som planeras syftar till att kartlägga de tekniska och miljömässiga
förutsättningar som råder inom aktuellt utredningsområde för etablering och drift av en
havsbaserad vindkraftpark samt inom utredningskorridorer för nedläggning av exportkabel in till
land. Undersökningarna kommer att utgöra underlag inför kommande arbete med
tillståndsansökan samt teknisk utformning av den planerade vindkraftparken, fundamentsval, val
av utredningskorridor för exportkablar och därefter placering av exportkablar.

De geografiska avgränsningarna av ansökan, som avser utredningsområde för vindkraftpark och
utredningskorridorer för kablar, framgår av översiktskarta i Figur 1. Tillsammans benämns dessa
gemensamt som undersökningsområde.
Undersökningarna omfattar inte borrning eller sprängning.

Undersökningarna bedöms pågå under totalt 2–3 månader och avses påbörjas under våren 2022,
förutsatt att tillstånd för undersökningarna har erhållits. Undersökningarna delas upp i flera
moment och bedöms pågå under en flerårsperiod. Betydelse för när olika moment kan utföras har
bland annat:
•
•
•

Föreslagna skyddsåtgärder i form av tidsrestriktioner för SBP (se avsnitt 6.3.1)
Årstidsberoende för vissa moment av den marina naturvärdesinventeringen
Väderberoende för samtliga moment med krav på lugn sjö
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•

Krav på inbördes ordning eftersom utformning av vissa undersökningar baseras på andra
undersökningar

Undersökningstillståndet behöver av dessa anledningar gälla under en femårsperiod.
Den initiala planeringen innebär att geofysiska undersökningar kommer att genomföras först. Då en
del av undersökningarna behöver genomföras vid bestämda årstider kan ordningen för vilken
undersökningarna genomförs komma att ändras. Vilken ordning undersökningarna genomförs beror
därmed också till stor del på när på året tillstånd enligt kontinentalsockellagen erhålls.
Tidsåtgång för de olika momenten kan i dagsläget inte specificeras i detalj. För de geofysiska
undersökningarna beror tidsåtgången på hur transekterna utformas, det totala antalet
linjekilometer samt hastighet som fartyget framförs med. Undersökning av UXO bedöms pågå under
ca 1–2 veckor och de geotekniska undersökningar och den marina naturvärdesinventeringen
förväntas pågå i ca 2–3 veckor vardera.

Eolus är drivande i omställningen till förnybar energiproduktion och har sedan starten 1990
utvecklats till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. Eolus huvudsakliga verksamhet
omfattar projektering och etablering av anläggningar för förnybar energi och energilagring. Hittills
har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 650 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om
1 370 MW. Utöver detta har Eolus pågående etableringar i Sverige, Norge och USA. Sammanlagt har
Eolus etablerat ca 13 procent av den vindkraft som byggts i Sverige.
Projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar och Eolus erbjuder såväl
lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. Eolus
bedriver för närvarande verksamhet i Norden, Baltikum, Polen och USA.
Eolus är engagerat i projektutvecklingen av ett antal havsbaserade vindkraftsprojekt inom de länder
där verksamhet bedrivs. I takt med att etableringskostnaderna för havsbaserad vindkraft sjunker
siktar Eolus på att vara en del av värdekedjan i detta segment genom utveckling attraktiva
havsbaserade vindkraftsprojekt. Eolus har varit involverad i utvecklingen och tillståndsansökan för
Blekinge Offshore i Hanöbukten.
Utöver projektering och etablering har Eolus också en driftorganisation för nuvarande förvaltar mer
än 900 MW vindkraft. Eolus tillhandahåller fullständiga drift- och förvaltningstjänster för att ge
investerare ett bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som kan vara uppförda av Eolus
såväl som av andra aktörer.

DGE Mark och Miljö AB grundades år 2004 och är ett konsultföretag inom miljöområdet med en bred
kompetens och lång erfarenhet inom bl.a. miljöprövningar, periodiska besiktningar, förorenade
områden, hållbarhetsfrågor, ledningssystem, vattenkemi och utsläpp till luft. DGE har kunder inom
flera olika branscher som t.ex. livsmedelsindustrin, massabruksindustrin, energibolag,
verkstadsindustrin samt i offentlig sektor såsom kommun och region.
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Utredningsområdet för vindkraftparken ligger på gränsen mellan Skagerack och Kattegatt i den
norra delen av Västerhavet ca 15 km väster om Kungälvs och Öckerö kommuners yttre skärgård. De
alternativa utredningskorridorerna för kablar löper från utredningsområdet för vindkraftparken och
angör land vid Tjörn, Tjörns kommun, respektive västra Hisingen, Göteborgs kommun. Figur 1.
Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 130 km2 stort och utredningskorridorerna för kablar är
ca 30 respektive 33 km långa beroende på val av sträckning. Vattendjupet i utredningsområdet för
vindkraftparken är ca 30–80 meter och i utredningskorridorerna för kablar ca 0–100 meter. Liksom
framgår av avsnitt 1.4 benämns utredningsområdet för vindkraftparken och utredningskorridorerna
för kablar gemensamt undersökningsområdet.
I det nuvarande stadiet är utredningsområdet för vindkraftparkens gränser fastställda genom
kartstudier, hörnkoordinater framgår av Tabell 1, vilket även gäller föreslagna utredningskorridorer
för kablar. Undersökningarna som presenteras i detta underlag kommer endast att utföras i vatten;
även om det i t.ex. Figur 3, på grund av detaljeringsgrad, kan framstå som om att
utredningskorridoren för kablar löper över land vissa sträckor. Landföringspunkterna är valda
utifrån en inledande nätanslutningsstudie som klargjort de generella förutsättningarna för
anslutning till överliggande nät på land. Figur 2 och Figur 3.
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Tabell 1 Hörnkoordinater för undersökningsområdet i SWEREF99 TM

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ

X

Y
264747
267272
280885
282361
281146
281373
297867
299062
299785
300209
300630
301584
302699
304130
305365
306589
307400
308347
308877
308353
306696
303840
302745
302455
273087
276972
285260
289013
296966
275074
278187
286496
290219
297853

7

6415791
6410571
6402782
6414528
6404859
6406663
6401715
6401152
6400282
6406146
6405528
6405293
6400979
6400261
6398868
6398224
6398258
6399454
6399144
6398095
6397384
6398214
6399205
6400126
6415193
6421998
6424027
6429588
6430305
6415051
6420302
6422359
6427999
6428793
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Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet för vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar.
Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till
Tjörn. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till
Hisingen. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner, som ska vara vägledande för hur
Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna ska också vara vägledande
underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken. Havsplanerna har dock
ännu inte antagits och vunnit laga kraft. Slutliga förslag lämnades till regeringen i december 2019 för
beslut.
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav undantaget cirka en
sjömil närmast kusten, som utgör baslinjen. I territorialhavet, som sträcker sig maximalt 12 nautiska
mil (ca 22 km) från baslinjen delar staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska
zonen har staten ensamt planeringsansvar. Se Figur 4 för illustration.
I områden som omfattas av en beslutad havsplan ska länsstyrelsens arbete grundas på havsplanen
enligt 3 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Kommunen ska
enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta fram en översiktsplan för hela kommunen, inklusive
territorialhavet. Havsplanerna ska vara vägledande för den kommunala planeringen.

Figur 4. Figuren illustrerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom havets olika administrativa
gränser. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, 2019.

För havsplanerna har tio stycken planeringsmål tagits fram som har varit styrande vid framtagandet
av planerna:
Övergripande mål:
•

Bidra till god havsmiljö och hållbar tillväxt.

Skapa förutsättningar för:
•
•
•
•
•
•
•

Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden
Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster
Hållbar sjöfart
God tillgänglighet
Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet
Ett hållbart yrkesfiske
Försvar och säkerhet.
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Skapa beredskap för:
•
•

Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring
Framtida etablering av hållbart vattenbruk.

Det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken ligger både inom den ekonomiska zonen och
territorialhavet och omfattas av havsplaneområdet Utsjöområde nordost Skagen, V331.
Utredningskorridorerna för kablar berör även havsplaneområdet Väst Stora Pölsan, V332. Figur 5.
Västerhavet beskrivs generellt i havsplanen som ett attraktivt område för människor och utmed hela
kusten är friluftslivet och turismen viktig. Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur
i området och sjötrafiken är omfattande. Det bedöms finnas goda förutsättningar för olika
verksamheter, men samtidigt behöver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god
miljöstatus ska nås. Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, d.v.s. de
samexisterar.
För Utsjöområde nordost Skagen, V331, anger havsplanen generell användning i hela området. Med
generell användning avses område där ingen särskild användning har företräde. Användningar som
avgränsas av sina egna geografiska markeringar har företräde där de anges. Större delen av området
anges också för användning för yrkesfisket och i området förekommer också utpekade farleder för
sjöfarten, vilka dock inte går igenom utredningsområdet för vindkraftpark. I planen anges särskilt
om kablar och ledningar att utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraftkablar,
rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt i hela planområdet.
Även Västra Stora Pölsan, V332, omfattas av generell användning, yrkesfiske och sjöfart. I området
finns även höga naturvärden i form av revmiljöer, fiskleks- och däggdjursområden som kräver
särskild hänsyn.
För inget av områdena anges att någon särskild användning av företräde eller att särskild anpassning
för samexistens krävs. Se Tabell 2 för sammanställning av de aktuella havsplanerna.
Tabell 2 Havsplanens sammanställning av aktuella delområden.
Delområde

Användningar

Särskild hänsyn

Företräde
eller
särskild
anpassning för samexistens

V331

Generell användning
Sjöfart, Yrkesfiske

-

-

V332

Generell användning
Sjöfart, Yrkesfiske

Höga naturvärden:
Revmiljö,
fisklekdäggdjursområde.
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Figur 5 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt havsplan med
delområden. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Det finns idag fyra kommunalt utpekade vindkraftsområden i de berörda kommunerna, ett i
Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt två i Göteborgs kommun. Samtliga ligger dock i
anslutning till den yttre skärgården närmare kusten och baseras på ett djupkriterium om ca 30 m.
Kungälvs kommun skriver dock i en särskild utredning och lämplighetsbedömning av havsområden
från 2013 att området utanför Djupa Rännan och farlederna som återstår mot kommungränsen
bedöms som mycket kostsamt för vindkraftsetablering på grund av avstånd, havsdjup osv. I
framtiden kan dock denna bedömning förändras.
I Kungälvs kommuns mark- och vattenanvändningskarta i gällande översiktsplan antagen år 2012
anges havsområdet där Västvinds utredningsområde för vindkraftpark är lokaliserat som ”område av
utvecklingsstrategisk betydelse” utan närmare beskrivning. Inga övriga motstående intressen anges.
Kommunens naturvårdsplan är från år 2005. I den inre kustzonen och i nära anslutning till den södra
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen utpekar naturvårdsplanen Nordre
Älvs estuarium1, som också sträcker sig in i Göteborgs och Öckerö kommuner. Nordre Älvs estuarium
är även riksintresse för naturvården, naturreservat och Natura 2000-område.
Öckerö kommuns översiktsplan, som är antagen 2018, fokuserar huvudsakligen på kommunens
landyta och de tio öarna som ingår i kommunen. I planen anges att havsytan till stora delar lämnas
utanför med hänvisning till det pågående statliga havsplaneringsarbetet och det
kommunövergripande arbetet med gemensam kustzonplanering genom Göteborgsregionens
kommunalförbund (se nedan). Närmare preciseringar för havsområdet kommer att ske i ett senare
skede genom ändring av översiktsplanen och med underlag från dessa pågående arbeten. Eftersom
ålgräsängar är en sådan viktig naturtyp preciserar dock kommunen att befintliga ålgräsängar i
kommunen ska skyddas.
Översiktsplanen i Tjörns kommun vann laga kraft 2014. Översiktsplanen omfattar inte de yttre
havsområdena, men i vattenområdena närmast kusten och i anslutning till den norra
utredningskorridoren för kablar, med landtagning på Tjörn, utpekas områden av riksintresse för
friluftsliv och kommunikation (sjöfart). Avseende riksintressena anger kommunen
rekommendationen att tillkommande bebyggelse, verksamheter eller anläggningar i eller i
anslutning till området inte får skada sjöfartens eller friluftslivets intressen. Utredningskorridoren
för kablar berör också utpekade objekt i de kommunala naturvårds- och
kulturminnesvårdsprogrammen. Tjörns kommun har tagit ansvar för en rad naturtyper typiska för
Tjörn och som är knutna till havet bl.a. grunda havsområden med ålgräsängar, kustnära
betesmosaiker och havsstrandängar och skalgrusbankar. I planen utpekas också det öppna havet
som ett stort opåverkat område.
I Tjörns kommun pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kommunens
havsområde. Samråd genomfördes i början av år 2020. Enligt planens samrådsversion berör den
norra utredningskorridoren för kablar, inom Tjörns kommun, delvis områden som betecknas
omfattas av särskild hänsyn till naturvärden samt områden för sjöfart och yrkesfiske. Invid land
berörs även utpekade områden för fritidsbåtliv. I planbeskrivningen anges också att den
havsbaserade energiproduktionen från förnybara källor ska främjas, men endast sådan
energiproduktion som inte har en påtaglig negativ påverkan på bottenmiljön.

1

Mynningsområde delvis omgivet av land där sötvatten gradvis blandas upp med saltvatten.
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Den södra utredningskorridoren för kablar, med landtagning på Hisingen, ligger inom Göteborgs
kommun. I det aktuella området förekommer farleder och rekommenderad användning enligt
kommunens översiktsplan är att verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inte är
tillåtna inom farled. Enligt planen uppvisar kustzonen inklusive vattenområdena i delar av området
särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap bl.a. Nordre älv
och lokala naturvärden som Porsholmarna och Hästevikarna. För grunda havsområden som inte är
exploaterade rekommenderar Göteborgs kommun generellt att åtgärder som kan skada områdenas
produktivitet av fisk ska undvikas och att allt byggande av anläggningar i vatten och andra åtgärder
som kan påverka grundområdenas status ska föregås av marinbiologiska undersökningar och
tillstånd enligt 11 kap. MB.

Göteborgsregionen (Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka kommunerna)
samt Orust och Uddevalla kommuner arbetar i det gemensamma projektet Mellankommunal
kustzoneplanering. Projektet syftar till att hitta samverkan och balans mellan olika intressen och
anspråk i kustzonen. Ramböll har på uppdrag av kustkommunerna, Länsstyrelsen Västra Götalands
län, Västragötalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten samt Business Region Göteborg år 2018
tagit fram rapporten Förutsättningar för energiproduktion till havs. I rapporten har man identifierat
ett antal områden med väl avvägning till motstående intressen. Urvalet baseras på kriterierna
medelvind (8 m/s på 100 m höjd), areal (minst 15 m2) samt djup (max 30 m), vilket gör att djupare
områden ute till havs inte tagits med i bedömningen. Den mellankommunala kustzonplaneringens
delrapport från ”Havsanvändning” redogör för Rambölls resultat, men pekar inte ut några specifika
områden.
År 2019 har också strategidokumentet ”Fördjupad strukturbild för kustzonen” tagits fram.
Dokumentet innehåller sex överenskommelser om hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i
söder och Uddevalla i norr ska användas. I en överenskommelse rörande maritima näringar anges
att man ska verka för teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion.

Inga områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken förekommer inom
utredningsområdet för vindkraftparken eller i dess omedelbara närhet.
Ca 1 km söder om utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn ligger Pater Nosterskärgården som är naturreservat. Pater Noster-skärgården är också utpekat Natura 2000-område
(SE0520176) enligt art- och habitatdirektivet med avseende på naturtyperna och arterna:
sandbankar, rev, vegetationsklädda klippor, tumlare och knubbsäl. Inom området finns även öar som
är utpekade fågelskyddsområden med tillträdesförbud under tiden 1 april–15 juli.
Drygt 2 km norr om utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn ligger Natura 2000området och naturvårdsområdet Breviks kile-Toftenäs (SE0520037). Områdets bevarandevärden är
dess välbevarade naturbeteslandskap med en stor variation av naturtyper. I området finns även höga
naturvärden i form övervintrande sjöfåglar och vadare. Ytterligare 2 km norr om detta område ligger
Härön som också är naturreservat och Natura 2000-område (SE0520038). De prioriterade
bevarandevärdena med marin koppling vid Härön är bl.a. blottade ler- och sandbottnar, ålgräsängar
inom stora vikar och sund samt rev. I området finns också skyddade musselvatten.
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Den norra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen ligger ca 1 km
söder om Natura 2000-området Sälöfjorden (SE0520036). Sälöfjorden omfattar bl.a. Klåveröns
naturreservat och Rörö naturreservat samt ett flertal fågel- och sälskyddsområden mellan de båda
reservaten. Området är utpekat för sina betes- och odlingsmarker och ett rikt fågelliv. Inom
Sälöfjorden finns även en stor variation av olika marina miljöer och området har goda
förutsättningar för knubbsäl.
Nordre älv estuarium som är utpekat naturreservat och Natura 2000-området (SE0520043) är
beläget ca 1,5 km norr om den norra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på
Hisingen. Nordre Älvs estuarium utgör Göta älvs norra mynning norr om Hisingen. Ur biologisk
synvinkel utgör Nordre älvs mynningsområde en övergångszon från limniska växt- och
djursamhällen till marint präglade miljöer. Estuariet och älvmynningen är ett viktigt näringsområde
för vandrande fiskarter, speciellt lax, öring och ål. Även fågellivet är rikt i området med ett stort antal
fågelarter som häckar eller födosöker där. Nordre älv är också utpekat som värdefullt kust- och
havsområde (MPA) i Ospar-nätverket.
Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen angör land ca 0,5 km söder om Natura
2000-området Torsviken (SE0520055) utpekat enligt fågeldirektivet med avseende på de prioriterade
bevarandevärda, i bilaga 1 utpekade, arterna brushane, salskrake och sångsvan samt de enligt bilaga
2 utpekade arterna vigg, bergand och knipa.
Väster om Öckerö och Hälsö och i anslutning till utredningskorridoren för kablar med anslutning på
Hisingen finns en liten ö som utgör djurskyddsområde.
Den södra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen avgränsas i söder
mot Ersdalen i den nordvästra delen av Hönö. Ersdalen är utpekat naturreservat till skydd för bl.a.
friluftslivet och en artrik fågelfauna.
Utredningskorridorerna för kablar ligger även inom strandskyddat område i enlighet med 7 kap. 13–
14 §§ miljöbalken. Längs stora delar av Bohusläns kust har länsstyrelsen beslutat om utökat
strandskydd på 300 m.
För illustration av områdesskydd se kartor i Figur 6-8.
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Figur 6 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt områdesskydd enligt 7
kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 7 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning på Tjörn samt områdesskydd enligt 7
kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Figur 8 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning på Hisingen samt områdesskydd enligt
7 kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Västvinds utredningsområde för vindkraftpark gränsar mot olika farleder utpekade som riksintresse
för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Vindkraftsanläggningen kommer dock att planeras
utanför utmarkerade farleder. Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen korsar
ett riksintresse för djupa skyddade områden. De utpekade riksintressena för djupa skyddade
områden kommer sannolikt att tas bort, men kvarstår för närvarande i avvaktan på beslut.
Utredningsområde för vindkraftpark ligger också inom delar av fångstområdet Södra Skagerack
utsjöområde som är riksintresseområde för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Direkt norr om
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn, ca 1 km norr om utredningskorridoren
för kablar med landtagning på Hisingen samt ca 4 km söder om utredningskorridorenen för kablar
med landtagning på Hisingen, förekommer skjutövningsområden som är riksintresseområden för
totalförsvaret, 3 kap. 9 §.
Södra Bohusläns kust utgör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Söder om
Göteborg övergår det i ”Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden” som är
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.
Burösund (Hällsö-Burö m fl öar) skärgårdsmiljö med fiskelägen norr om Öckerö är riksintresse för
kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken. Området kan komma att beröras av utredningskorridoren
för kablar med landtagning på Hisingen.
Nordre älv estuarium, Rörö och Pater Noster-skärgården är riksintresse för naturvården enligt 3 kap.
6 § miljöbalken. Områdena ligger som närmast 1–1,5 km norr om utredningskorridoren för kablar
med anslutning på Hisingen (Nordre älv estuarium och Rörö) respektive ca 1 km söder om
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn (Pater Noster-skärgården).
För illustration av riksintressen se Figur 9.
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Figur 9 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt skyddade områden och
riksintressen. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Utredningsområdet för vindkraftparken berör ingen vattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Figur 10. Vattenområdena längs kustlinjen är
indelade i olika vattenförekomster med individuella statusbedömningar och fastställda
miljökvalitetsnormer. De vattenförekomster som berörs av de kustnära delarna av
utredningskorridorerna för kablar redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Utanför vattenförekomsterna i
kustlinjen finns Del av Kattegatts utsjövatten (SE570714-115613) med en klassning av den kemiska
statusen, dock utan miljökvalitetsnorm. Den kemiska statusen uppnår ej god utom för den kemiska
statusen utan överallt överskridande ämnen som är god.

Tabell 3 Kustvattenförekomster i anslutning till alternativa utredningskorridorer vid Hisingen (redogörelsen avser
förvaltningscykel 2, 2010–2016, då förvaltningscykeln 3, 2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial).

Namn

Idnr

Ekologisk
status

Kemisk status

MKN
ekologisk
status

MKN
kemisk
status

Göteborgs
n
skärgårds kustvatten

SE574160113351

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2

Björköfjorden

SE574370114250

Måttlig
(flödesförändringar)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2,3

Stora Kalvsund

SE574330114000

Måttlig
(flödesförändringar)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2

1

Kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn föreningar
Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter
3
Med undantag för Tributyltenn föreningar
2-

Tabell 4 Kustvattenförekomster i anslutning till alternativ utredningskorridor vid Tjörn (redogörelsen avser
förvaltningscykel 2, 2010–2016, då förvaltningscykeln 3, 2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial).

Namn

Idnr

Ekologisk
status

Kemisk status

MKN
ekologisk
status

MKN
kemisk
status

Hjärteröfjorden

SE575760112671

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God3

Klädesholmenområdet

SE575747113237

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God3

1

Kvicksilver, bromerad difenyleter
Kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn föreningar
3
Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter
4
Med undantag för Tributyltenn föreningar
2
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Figur 10 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande
vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer. Observera att undersökningarna endast kommer ske i
vatten, inte på land.
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Berggrunden består till största delen av kristallina (magmatiska eller metamorfa) bergarter. Från
Göteborgs norra skärgård och norrut till Lysekil dominerar gnejser. Längst i väster och sydväst i de
svenska vatten överlagras den kristallina berggrunden av sedimentära bergarter.
I den kustnära skärgården utgörs botten av exponerad berghäll varvat med grus, stenar och block
med mellanliggande partier med postglacial lera. Även mindre ytor med glacial lera förekommer.
Den glaciala leran finns i bottenytan inom främst skärgårdar och grunda områden med kraftigare
vattenströmning. I utsjöområdet dominerar postglaciala leror som kan uppnå en mäktighet med upp
till 100 m mot väster och sydväst.
Detaljerad kunskap om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och sediment kommer att
erhållas genom de geofysiska undersökningarna som planeras i föreliggande ansökan om
undersökningstillstånd.

Utredningsområdet för vindkraftparken är beläget på gränsen mellan Skagerack och Kattegatt, som
tillsammans utgör Västerhavet. Gränsen går mellan danska Skagen och Pater Nosterskären sydväst
om Tjörn.
Salthalten i Skagerack är densamma som i oceaniskt vatten, det vill säga 35 promille. Kustområdet
påverkas av sötare vatten söderifrån. Närmare kusten kan ytvattnets salthalt variera stort (mellan 20
och 30 promille) och det uppstår en skiktning mellan sötare ytvatten och saltare djupvatten.
Kattegatt utgör ett gränsområde påverkat av saltvatten som strömmar in från Nordsjön med Jutska
strömmen och brackvatten som kommer genom den Baltiska strömmen från Östersjön och går
norrut längs den svenska västkusten. Skillnaderna i salthalt mellan Skagerack och Kattegatt gör att
Kattegatt får ett skarpt salthaltsprångskikt på ungefär 15 meters djup. Vattenomsättningen är god,
men omblandning i djupled förhindras av salthaltsprångskiktet. Salthalten i Kattegatt är kring
Öresund ca 15 promille.
Medeldjupet i Skagerack är 218 m. Största djupet är uppemot 700 m djup i den nordvästra delen. I
södra delen är dock havet mycket grundare vid övergången till Kattegatt, som har ett medeldjup av
23 m. Djupa rännan som går längs kusten från Norra Kattegatt har ett djup nära 100 meter. I
utredningsområdet för vindkraftparken är bottendjupet 30–80 m och i utredningskorridorerna för
kablar 0–100 m.

Det finns uppskattningsvis drygt 5 000 arter av makroalger, kärlväxter och flercelliga djur i
Skagerack. Därutöver finns sannolikt flera tusen arter av encelliga djur. Skillnaden mellan olika
områden är dock stor och beror på variationer i djup, bottensubstrat och graden av exponering för
vågor och strömmar. Skagerack är artrikare än Kattegatt och artantalet minskar ju mer vattnen
påverkas av det sötare Östersjövattnet.
I Skagerack har drygt 130 fiskarter påträffats. Bland de viktigaste kommersiella fiskarterna i kan
nämnas sill, skarpsill, torsk, makrill, kolja, vitling, gråsej samt olika plattfiskar. Även kräftdjur av olika
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slag förekommer t.ex. havskräfta, nordhavsräka, hummer och krabbtaska. I Kattegatt finns ett 80-tal
marina fiskarter.
Undersökningsområdet utgörs till största del av mjukbottnar bestående av lera och sand. Grunda
vikar med mjuka bottnar med rikligt med tång och ålgräs är viktiga livsmiljöer i egenskap av
födosöks- och reproduktionsområden samt skydd för rovdjur. Ålgräsängarna binder även sand och
lera så att stränderna skyddas från erosion. Närmast kusten förekommer även hårda bottnar i form
av exponerade berghällar med inslag av block och stenar.
I utsjön förekommer grunda områden med djup mindre än 30 m som s.k. utsjöbankar. Utsjöbankarna
uppvisar stor diversitet av flora, fauna och miljötyper beroende på bottens substrat. Vanliga arter är
bl.a. rödalger, koralldjur, mossdjur, sjöpennor och ormstjärnor. Förekomst av utsjöbankar i det
aktuella undersökningsområdet är inte känt.
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands och Skåne län har ett pågående arbete med att
långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet och Öresund. De naturtyper
som har bedömts vara mest prioriterade att skydda i Västerhavet återfinns framför allt i grunda
områden och stränder inne vid kusten och på utsjöbankarna. För territorialhavet och ekonomisk zon
är kunskapsunderlaget om skyddsvärda marina miljöer bristfälligt.

I Skagerack och Kattegatt förekommer knubbsäl, tumlare och enstaka gråsälar. Alla tre arter omfattas
av art- och habitatdirektivet med sådant unionsintresse att särskilda områden behöver utpekas.
Tumlare är därtill upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär att arten kräver
noggrant skydd och i svensk lagstiftning omfattas tumlaren av 4 § i artskyddsförordningen.
I Sverige finns tre olika tumlarpopulationer: Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och
Nordsjö-/Skagerackpopulationen. I Nordsjön, Skagerack och norra Kattegatt uppehåller sig
Skagerackpopulationen, medan tumlare i Bälthavspopulationen uppehåller sig i södra Kattegatt och
Bälthavet med sin sydligaste gräns väster om Bornholmsdjupet. Tumlaren bedöms som livskraftig
(LC) med undantag för Östersjöpopulationen som är akut hotad (CR) enligt Artdatabankens
nationella rödlista (Artdatabanken 2020). Östersjöpopulationen skiljer sig både genetiskt och
morfologiskt från Västerhavets tumlare.
Tumlaren lever i havet och rör sig över stora områden, särskilt utanför parningstiden. Utbredning
och rörelsemönster varierar både mellan årstider och mellan år, förmodligen kopplat till
förekomsten av bytesdjur. Troligen flyttar större delen av beståndet i Skagerack och Kattegatt
säsongvis och uppehåller sig i Nordsjön under den kallare delen av året. Det är möjligt att en del av
dessa förflyttningar styrs av de viktigaste bytesdjurens vandringar.
Tumlaren är en av de minsta valarterna och eftersom den lever i kalla hav måste den äta fortlöpande
med små marginaler för störningar av födointaget. Parningen sker i juli och augusti och kalvens föds
omkring maj–juni året därpå. Vid kalvningen och under ungarnas första uppväxtperiod vill tumlaren
ha tillgång till ostörda och relativt grunda områden. Tumlaren uppehåller sig oftast ganska nära
vattenytan dit den tar sig för att hämta luft, ofta i cykler om 2-3 korta (20-30 s) dyk, följda av ett längre
(2-3 min).
Tumlare använder sonar för att orientera sig och hitta sin föda. Ljuden är formade som korta pulser,
som sänds i serier med varierande inter-klickintervall. När tumlaren bara håller koll på
omgivningen är detta intervall varierande, från mellan 40–80 ms till upp till 100–150 ms, men när
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tumlaren låst ekolodet vid ett föremål, t.ex. en fisk, så bestäms det av avståndet till detta föremål:
tumlaren väntar på ekot från fisken efter varje klick innan den skickar ut nästa klick. Precis innan
fisken fångas, vanligen 1–2 kroppslängder från bytet, minskar inter-klickintervallet snabbt till <10
ms och ofta ned till 1–2 ms; denna del av klicktåget kallas en ”buzz”. (Amundin 2021).
Tumlaren har mycket god hörsel i ett brett frekvensintervall, med bästa känsligheten vid 125 kHz.
Denna anpassning av såväl sonarklickfrekvensen som hörseln anses vara en anpassning till att det
naturliga bullret i havet, som framför allt kommer från vinddrivna vågor och regn, är som lägst
omkring dessa frekvenser. Trots denna specialanpassning till höga frekvenser, så är hörseln också
mycket god ner till under 10 kHz. Det innebär att tumlarna hör och kan störas av det mesta av det
buller i havet som genereras av människan, möjligen med undantag för det lågfrekventa (<200 Hz)
maskinbullret från fartygstrafiken; vid dessa frekvenser är tumlaren ganska lomhörd. (Amundin
2021).
Teoretiskt graderar man bullerpåverkan från dödlig effekt, fysiologiska skador, beteendemässig
påverkan, maskering till detektion utan beteendepåverkan (Amundin 2021).
De största hoten mot tumlare är:
•
•
•
•
•

Bifångst, fastnar i framförallt bottensatta fiskenät
Miljögifter, främst PCB
Undervattensbuller
Minskad födotillgång-/kvalitet
Ökad fritidsaktivitet

Knubbsäl förekommer längs Västkusten och söderut till Öresund samt i ett begränsat område på
södra Öland och södra Smålandskusten. Knubbsälen finns i kustnära områden där det finns tillgång
till större ytor med grunda bottnar. Arten bedöms som livskraftig (LC, Artdatabanken 2020).
Knubbsälens parning äger rum under juli månad och kutarna föds under slutet av maj till slutet av
juni. Under sommaren spenderar knubbsälen stor del av tiden på land då den ömsar päls. Från
augusti till november pågår sedan en intensiv födosöksperiod. Södra delarna av Öresund har viktiga
viloplatser för både grå- och knubbsäl, som här finns i stora koncentrationer.
Hot mot knubbsäl:
• Miljögifter och föroreningar
• Överfiskning och bottendöd
• Störningar på reproduktionsplatser
• Bifångster i fiskeredskap.
Gråsäl finns framför allt i Östersjön, men ett litet antal gråsälar återfinns även längs västkusten. Även
gråsälen är klassad som livskraftig (LC, Artdatabanken 2020). Dess ungar föds mellan februari och
mars. Den efterföljande perioden och fram till och med juni spenderar gråsälen mestadels på is eller
kobbar och skär.
Hot mot gråsäl:
•
•
•

Jakt
Miljögifter
Bifångst fiskeredskap
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I utredningsområdet för vindkraftparken och i utredningskorridorerna för kablar finns flertalet
uppgifter om förlista båtar och fartyg. Få är dock bekräftade i fält eller har genomgått en antikvarisk
bedömning, varför det är osäkert om de utgör fornlämningar, d.v.s. kulturlämningar äldre än år 1850
som skyddas av kulturmiljölagen, eller övriga kulturhistoriska lämningar, yngre än år 1850.
Kulturlämningar på land bedöms inte komma att beröras av de planerade undersökningarna. Figur
11.

Figur 11 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande
fornlämningar. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (KSL) ansöks för nedan beskrivna
undersökningar inom det undersökningsområde som framgår av avsnitt 4.1. Sprängning och
borrning planeras inte.
•

Geofysiska undersökningar utförs för att erhålla information om undersökningsområdets
djup och batymetri samt att kartlägga bottenförutsättningar, sedimenttyper och eventuella
arkeologiska lämningar och andra objekt på havsbotten. Undersökningarna genomförs med
Sub Bottom Profiler (SBP), Multibeam Echo Sounder (MBES) och Side Scan Sonar (SSS).
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•

•

•

Efter de geofysiska undersökningarna kommer potentiella marinarkeologiska objekt att
utvärderas och vid behov undersökas närmre med hjälp av filmning från ROV eller dykare.
Geotekniska undersökningar utförs för att samla in kunskap kring bottensedimentens
materialsammansättning och materiallagerföljder. De geotekniska undersökningarna
kommer också att användas för undersökningar av bottenkemi och eventuella föroreningar
i havsbottens övre skikt. Undersökningarna genomförs med spetstryckssondering och
sedimentprovtagning genom Cone Penetration Testing (CPT) och Vibrocore sampling.
Marina naturvärdesinventeringar genomförs för att erhålla information om bottenflora och
bottenfauna (infauna och epifauna) samt för beskrivning av undersökningsområdets
naturvärden. Inventering av infauna genomförs med hjälp av grab-sampling och övrig
inventering görs genom filmning med hjälp av Remotely Operated Vehicle (ROV). Kustnära
kan det även bli aktuellt med snorkling och vattenkikare från mindre båt eller genom
vadning.
Inventering av UXO på havsbotten genomförs för att möjliggöra förebyggande av risker
relaterat till odetonerad ammunition. Undersökningarna genomförs med
magnetfältsundersökningar.

Undersökningarna kommer att bedrivas från fartyg som är väl lämpat för de olika ändamålen. Fartyg
väljs beroende på vilka undersökningar som är lämpliga att utföra samtidigt samt vilken grad av
utrustning som fartygen har. Fartygen kommer att vara försedda med positioneringssystem,
navigationssystem, utrustning för batymetriska och geofysiska undersökningar samt
bottenprovtagning och filmning.
Det är ännu inte fastställt exakt med vilket eller vilka fartyg som undersökningarna kommer att
genomföras. Upphandling av undersökningarna kommer att ske efter att eventuellt
undersökningstillstånd har erhållits varefter fartyg som kommer att utföra undersökningarna kan
meddelas till berörda myndigheter.

De planerade geofysiska undersökningarna utförs för att erhålla information om
undersökningsområdets batymetri samt att kartlägga bottenförutsättningar och eventuella
arkeologiska lämningar och andra objekt, såsom stenblock, på havsbotten. Undersökningarna
genomförs med Sub Bottom Profiler (SBP), Multibeam Echo Sounder (MBES) och Side Scan Sonar
(SSS). Metoderna uppfyller krav i standarden för undervattensundersökningar IHO-S44 med
specifikationer.
Insamlade data kommer analyseras med hjälp av Backscatter (BCS). Detta innebär att intensiteten
på det reflekterade ekot loggas. Hårdare botten reflekterar mer av ljudpulsen än mjukare botten.
Denna information kan därför bland annat användas för att tolka bottensedimenten inom
undersökningsområdet.
Utförande och omfattning
Utrustningen är antingen monterad på fartygets skrov alternativt bogseras efter fartyget.
Mätningarna görs längs förutbestämda parallella transekter över undersökningsområdet för att
säkerställa att en heltäckande bild av bottenförutsättningarna erhålls. Transekterna kommer att ha
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ett inbördes avstånd om ca 50–150 m beroende på detaljnivå som behövs för de geofysiska
undersökningarna.
De olika undersökningarna (SPB, MBES och SSS) kan utföras vid samma tidpunkt förutsatt att detta
är lämpligt med hänseende på detaljnivå för de objekt som ska framgå vid undersökningarna. För att
erhålla data av hög kvalitet behöver det råda relativt gynnsamma våg- och vindförhållanden. Vid
mindre gynnsamma väderförhållanden kan mätningarna behöva avbrytas för att återupptas vid ett
senare tillfälle.
Undersökningarna avses att utföras med den utrustning som framgår av tabellen nedan eller
utrustning av likande specifikationer.

Mätinstrument

Tillverkare

Frekvens

Sub Bottom Profiler (SBP)

Innomar 2000 SES – 100 medium

Multibeam Echo Sounder (MBES)

Kongsberg EM 2040D

100 kHz (85–115 kHz,
sekundärfrekvenser: 4, 5, 6,
8, 10, 12 och 15 kHz)
200–400 kHz

Side Scan Sonar (SSS)

Edgetech 2000-CSS

300/600 kHz eller 300/900
kHz

Bedömning av miljöpåverkan
Geofysiska mätningar avger kontinuerliga icke-impulsiva ljud. MBES och SSS avger ett högfrekvent
ljud på över 200 kHz som inte är hörbart för tumlare eller marina däggdjur. Ingen påverkan på
marina däggdjur kan därför förväntas uppkomma till följd av dessa mätningar.
Sub Bottom Profiler (SBP) nyttjar frekvenser inom tumlarnas hörbara frekvensområde, varvid
påverkan kan uppkomma, risk för tillfällig hörselnedsättning förekommer om tumlare befinner sig
10–35 m från givaren i den stråle som sonaren utgör; denna risk bedöms som mycket liten (Amundin
2021). Risk för beteendestörning bedöms som liten (Amundin 2021). Sannolikt är påverkan på
tumlare av de geofysiska undersökningarna mycket mindre än den som orsakas av normal
fartygstrafik, trålning och fiske med pingersförsedda nät som förekommer i området.
Risken att en tumlare befinner sig rakt under fartyget när sonarerna slås på är mycket liten, men som
en extra försiktighetsåtgärd åtar sig Eolus att mjukstarta utrustningen, dvs. att SBP startas med låg
ljudstyrka för att sedan gradvis höjas, för att ge eventuella tumlare i närheten en möjlighet att
avlägsna sig från fartyget. För att undvika påverkan från de geofysiska undersökningarna med SBP
under tiden för tumlarnas parnings- och kalvningsperioder föreslås därutöver att undersökningar
med SBP ska undvikas under månaderna maj till och med augusti. Påverkan från
bottenundersökningen bedöms efter föreslagna skyddsåtgärder som ytterst begränsad.

Vibrocore sampling utförs genom att ett rör med en diameter på ca 10–15 cm vibreras ner i
havsbotten till ett djup om ca 1–2 m. Bottensedimentet samlas upp i en cylinder som försluts och
förs upp till ytan. Resultatet blir ett cylinderformat sedimentprov med bevarad naturlig lagerföljd.
Röret vibreras ner i havsbotten med en frekvens om ca 30 Hz. Det kan bli aktuellt att komplettera
med djupare provtagning på vissa undersökningspositioner, ner till ca 6 m, beroende på utfall av
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geofysiska undersökningar. Sedimentproverna kommer att ligga till grund för undersökning av
eventuella föroreningar i havsbottens övre skikt.
Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett fartyg med hjälp av
vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast kubformad med sida på ca 2–3 m beroende
på leverantör. Tidsåtgången för respektive Vibrocore sampling bedöms till ca en halvtimme.
Arbetsmomentet innehållande vibration som alstrar undervattensljud tar endast ett fåtal minuter
per provtagning beroende på det sedimentprovets djup och jordlagrens sammansättning på
provtagningsplatsen.
Utförande och omfattning
Upp till 50 bottenprovtagningar kommer att genomföras inom undersökningsområdets i samband
med CPT-undersökningarna, se avsnitt 6.4.2. Till vilket djup undersökningarna kommer genomföras
beslutas efter analys av resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov.
Bedömning av miljöpåverkan
Undersökning genom Vibrocore sampling ger endast försumbar och mycket lokal
sedimentspridning eller grumling. Ingreppen i havsbotten genom uttaget av sedimentproverna är
små och lokala. Störningarna på havsbotten vid provtagningsplatserna utgörs av
undersökningsutrustningens avtryck på havsbotten och är därmed temporär och övergående. Ingen
förorening eller försämring av vattenkvaliteten förutses från dessa undersökningar. Påverkan på
tumlare genom undervattensbuller kan inte uteslutas, men bedöms som kortvarig och endast ge
upphov till undvikande beteende.

Cone Penetration Test (CPT), eller spetstryckssondering, är en in situ undersökningsmetod som
används för att fastställa bottensammansättning och sedimentens fasthet utan att ta ett prov från
havsbotten. Undersökningen utförs genom att en cylinderformad sondspets med en diameter på ca
20–40 mm, pressas ner i havsbotten med hjälp av hydraulik i en hastighet av ca 2 cm i sekunden.
Detta görs ner till ett maximalt djup om ca 20–50 m, beroende på utrustningens tekniska
specifikation, eller till dess att det inte går att driva sonden djupare vilket kallas metodstopp.
Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett fartyg med hjälp av
vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast kubformad med sida på ca 2–3 m beroende
på leverantör. Tidsåtgången för respektive CPT provtagning är mellan en och två timmar, inklusive
tid för positionering av fartyg och fristående utrustning.
Utförande och omfattning
Upp till ca 50 CPT provtagningar kommer att genomföras inom undersökningsområdet i samband
med Vibrocore sampling, se avsnitt 6.4.1. Till vilket djup undersökningarna kommer genomföras
beslutas efter analys av resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov.
Bedömning av miljöpåverkan
Undersökning genom CPT är försumbar då påverkansområdet motsvarar diametern på sondspetsen.
Vid den hydrauliska nedpressningen trycks sondspetsen ner sakta genom jordlagren med hjälp av
hydrauliskt tryck. Det sker inga utsläpp under undersökningen och metoden ger heller inte upphov
till sedimentering eller grumling. Störningarna på havsbotten vid undersökningsplatsen utgörs av
undersökningsutrustningens avtryck på havsbotten och är därmed temporär och övergående.
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Påverkan i form av ljudalstring från CPT undersökningarna uppstår huvudsakligen från fartygets ljud
och rörelser.

Vid den marina naturvärdesinventeringen, med syfte att kartlägga bottenflora och -fauna, sker
undersökningarna genom transektinventering med videokamera, som är fäst vid en fjärrstyrd
undervattensfarkost, eller Remotely Operated Cehicle (ROV). För det fall potentiella
marinarkeologiska lämningar har identifierats under de geofysiska undersökningarna undersöks
även dessa vid behov av ROV:n. Undersökningarna av infauna görs även genom analys av
sedimentprov som uttas med hjälp av Grab-sampling, se avsnitt 6.5.2.
Utförande och omfattning
Undersökningar med ROV sker genom att undervattensfarkosten kör längs transekter medan
filmning utförs. Omfattningen av undersökningarna bestäms utifrån resultat av de geofysiska
undersökningarna av undersökningsområdet samt de naturvärden och marinarkeologiska
lämningar som bedöms behöver inventeras mer ingående.
Bedömning av miljöpåverkan
Filmningen av havsbotten medför inga störande ljud eller utsläpp till omgivningen. Påverkan på
omgivningen är begränsad till att fartyget rör sig över området. Bottenflora, bottenfauna,
bottensubstrat och andra arter inventeras och noteras.
Miljöundersökningar med ROV bedöms ha en försumbar miljöpåverkan då metoden varken
genererar buller och endast undantagsvis har fysisk kontakt med botten. Eventuell
sedimentspridning från bottenkontakt eller propellrar bedöms som försumbar.

Grab-sampling, eller gripprovtagning, är en vanlig metod för uttag av ytliga sedimentprover från
havsbotten för identifiering av bottensedimentets materialsammansättning och för
miljöundersökningar. Provtagningen utförs genom att provtagningsutrustningen, som utgörs av en
0,1–0,3 m3 gripprovtagare, vinschas ned till havsbotten från ett fartyg. Provtagningsutrustningen
består av rostfria skop-sektioner som är monterade på en rostfri stålram. När utrustningen når
havsbotten löses de fjäderbelastade skovlarna på skopan ut och ett prov av havsbotten grävs upp.
Samtidigt försluts skopan under egentyngden av utrustningen och det inneslutna materialet
vinschas upp till fartyget.
Utförande och omfattning
Upp till ca 50 gripprovtagningar planeras inom undersökningsområdet.
Bedömning av miljöpåverkan
Bottenprovtagningen medför en mycket liten störning på havsbotten med ett begränsat ingrepp. Vid
provtagningsplatsen kan mycket lokal och tillfällig grumling uppstå men påverkan på omgivningen
blir försumbar. Den lokala och tillfälliga grumlingen som kan uppstå har liten påverkan på fisk och
ingen betydelse för marina däggdjur. Metoden medför inga utsläpp till omgivningen och påverkan i
form av ljudalstring är begränsad till fartygets ljud och rörelser.
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Magnetfältsundersökningar genomförs för att inventera odetonerade minor eller andra
sprängmedel som kan finnas inom undersökningsområdet. Odetonerade minor eller andra
sprängmedel benämns vanligtvis unexploded ordnance (UXO). UXO inventeras som en
riskförebyggande åtgärd inför arbeten som planeras på havsbotten med hjälp av ett instrument som
skickar ut magnetiska vågor och mäter förändringar i magnetfältet. UXO-inventeringen kommer att
genomföras med en magnetometer av typen Geometrics G882 eller motsvarande. Utrustningen
bogseras efter fartyget för att kunna mäta nära havsbotten och därmed minimera störningar från
t.ex. fartyget. Beroende på vilken storlek av objekt som behöver identifieras kan det krävas att
undersökningarna genomförs i transekter med mindre inbördes avstånd än för de geofysiska
undersökningarna.
Utförande och omfattning
Inventering av UXO planeras att genomföras inom hela undersökningsområdet med särskilt fokus
på de platser där byggnation planeras på havsbotten. Inventeringen av UXO bedöms ta ca 1–2 veckor
att genomföra.
Bedömning av miljöpåverkan
Påverkan på omgivningen under genomförandet är försumbar. Genomförandet ger inte upphov till
ljud eller utsläpp till omgivningen och påverkan av denna undersökningsmetod är begränsad till
fartygets ljud och rörelser.

Undersökningsverksamhetens påverkan på den marina miljön förväntas bli försumbar. Geofysiska
undersökningar, marina naturvärdesinventeringar och undersökning av UXO samt CPT ger inte
upphov till sedimentspridning eller grumling. Grab-sampling och Vibrocore-sampling kan ge
upphov till mycket lokal och begränsad grumling och sedimentspridning, dock på en försumbar nivå
även för dessa. Ingreppen i havsbottnen är små och lokala vid uttag av bottenprover och störningen
på provtagningsplatserna försumbar. Ingen förorening eller försämring av vattenkvaliteten i
förekommande vattenförekomster kommer att ske.
Såvitt känt idag finns ingen förväntad förekomst av fåglar som kan komma att påverkas av
undersökningarna. Då undersökningarna pågår under mycket begränsad tid kommer de inte heller
att medföra någon nämnvärd påverkan på yrkes- och fritidsfisket.
Sub Bottom Profiler (SBP) nyttjar frekvenser inom tumlarnas hörbara frekvensområde, varvid
påverkan kan uppkomma, risk för tillfällig hörselnedsättning förekommer om tumlare befinner sig
10–35 m från givaren i den stråle som sonaren utgör (Amundin 2021). Sannolikt är påverkan på
tumlare av de geofysiska undersökningarna mycket mindre än sådana som orsakas av normal
fartygstrafik, trålning och fiske med pingersförsedda nät som förekommer i området. Även risk för
beteendestörning bedöms som liten (Amundin 2021).
Risken att en tumlare befinner sig rakt under fartyget när sonarerna slås på är mycket liten, men som
en extra försiktighetsåtgärd åtar sig Eolus att mjukstarta utrustningen för att ge eventuella tumlare
i närheten en möjlighet att avlägsna sig från fartyget. För att undvika påverkan från de geofysiska
undersökningarna med SBP under tiden för tumlarnas parnings- och kalvningsperioder föreslås
därutöver att undersökningar med SBP ska undvikas under månaderna maj till och med augusti.
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Påverkan från bottenundersökningen bedöms efter föreslagna skyddsåtgärder som ytterst
begränsad.
Ytterligare en skyddsåtgärd som kan komma att användas är att placera SBP:n på en
undervattenssläde som bogseras av undersökningsfartyget nära botten och inte direkt på fartygets
skrov. Spridning av det enkelriktade (enkelstråligt) ljud som sänds ut begränsas då till ett mindre
område direkt under undervattenssläden än om givaren är monterad på fartygsskrovet. Denna metod
medför att undersökningsfartyget måste köra långsammare och undersökningarna pågår då under
en längre tid. Olika leverantörer har olika varianter av SBP, d.v.s. släpande eller skrovmonterade,
varför Eolus i dagsläget inte vill låsa in sig på en specifik undersökningsmetod. För både släpande
och skrovmonterad SPB bedöms eventuell miljöpåverkan som likvärdig.
Såväl tumlare som sälar kan även påverkas av ljud och rörelser från en ökad fartygstrafik i samband
med undersökningarna. Denna påverkan bedöms dock vara mycket kortvarig och tillfällig varför risk
för påverkan av någon betydelse inte bedöms föreligga. I förhållande till övrig fartygsverksamhet och
rörelser i området bedöms fartygsverksamheten i samband med undersökningarna bli försumbar.
Sammantaget med de skyddsåtgärder som föreslås bedöms påverkan på tumlare och sälar till följd
av planerade undersökningar bli ytterst begränsad. De geofysiska undersökningarna är också
begränsad i tid, ca 3 veckor, och Skagerackpopulationen bedöms vara livskraftig. Undersökningarna
bedöms därmed inte på ett betydande sätt kunna försvåra bevarandet av arterna i området.
De planerade undersökningarna bedöms inte heller påverka intilliggande skyddade områden på
betydande sätt. Närmast liggande Natura 2000-områden utpekat enligt art- och habitatdirektivet är
beläget ca 1 km och enligt fågeldirektivet ca 0,5 km från utredningskorridorerna för kablar. Se
nedanstående uppställning för bedömning av påverkan på de Natura 2000-områden inom 1 km från
undersökningsområdet.
Avstånd
Pater Nosterskärgården
(SE0520176)

Ca 1 km

Sälöfjorden
(SE0520036)

Ca 1 km

Utpekade
arter
Tumlare och
knubbsäl

Utpekade
naturtyper
Sandbankar,
rev,
vegetationsklädda klippor

Tumlare,
knubbsäl,
sångsvan,
vitkindad gås,
fisktärna,
nattskärra,
tornfalk,
kustlabb,
tobisgrissla och
gulärla

Sandbankar,
blottade leroch
sandbottnar,
rev,
vegetationsklädda
havsklippor,
driftvallar, stenoch grusvallar
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Bedömning
Ingen påverkan bedöms
ske på utpekade
naturtyper.
Med hänsyn till föreslagna
skyddsåtgärder bedöms
påverkan på tumlare och
knubbsäl som ytterst
begränsad.
Ingen påverkan bedöms
ske på utpekade
naturtyper. Ingen påverkan
bedöms ske på fåglar.
Med hänsyn till föreslagna
skyddsåtgärder bedöms
påverkan på tumlare och
knubbsäl som ytterst
begränsad.
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Avstånd
Torsviken
(SE0520055)

Ca 0,5
km

Utpekade
arter
Brushane,
salskrake,
sångsvan, vigg,
bergand och
knipa

Utpekade
naturtyper

Bedömning
Ingen påverkan bedöms
ske på fåglar.

Inom undersökningsområdet finns flertal uppgifter om förlista båtar och fartyg. Få är dock
bekräftade i fält och de flesta saknar en antikvarisk bedömning.
De geofysiska undersökningarna och filmningen kommer att användas för att identifiera förekomst
av arkeologiska lämningar. Analysen genomförs i samråd med marinarkeologisk expertis och i
enlighet med kulturmiljölagen. Påträffas arkeologiska lämningar kontaktas berörda myndigheter.
Ingen påverkan på arkeologiska lämningar förväntas uppstå till följd av planerade undersökningar.
De geofysiska undersökningarna innebär inga fysiska ingrepp i miljön. Bottenprovtagningen är
mycket begränsad och endast ett mindre materialprov uttas. Provtagningen planeras också så att
inga kända lämningar berörs.

32

nsökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf

Teknisk beskrivning och miljöbedömning

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Amundin, M. 2021. Västvind havsvindkraftspark – Bedömning av påverkan på tumlare och
rekommendationer (daterad 2021-07-09).
Artdatabanken, 2021-05-24: https://artfakta.se/artbestamning/taxon/phocoenidae-2002162
Artdatabanken, 2021-05-24: https://artfakta.se/artbestamning/search/species?q=knubbs%C3%A4l
Artdatabanken, 2021-05-24: https://artfakta.se/artbestamning/taxon/halichoerus-grypus-100068
Artdatabanken, Uppsala. Rödlistade arter i Sverige 2020.
Emodnet, 2021-05-21: https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/
Göteborgs kommun. Översiktsplan för Göteborg. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26.
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla kommuner, 2019. Fördjupad strukturbild för kustzonen
Överenskommelser för framtida planering.
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla kommuner, 2019. Delrapport – Havsanvändning.
Delrapport fördjupad strukturbild för kustzonen.
Hav- och vattenmyndigheten, 2021-05-25: https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arteroch-naturtyper/tumlare.html
Hav- och vattenmyndigheten, 2021-05-25: https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arteroch-naturtyper/grasal.html
Hav- och vattenmyndigheten, 2021-05-25: https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arteroch-naturtyper/knubbsal.html
Havsmiljöinstitutet, 2021-05-21: https://www.sverigesvattenmiljo.se/undersoka-vattenmiljo/
Havet.nu, 2021-05-21: https://www.havet.nu/vasterhavet
Härkönen, T. 2007. Artfaktablad Knubbsäl. Artdatabanken, Uppsala.
Kungälvs kommun. Vindbruksplan. Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Antagen 2010-12-09.
Kungälvs kommun. Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun. Antagen av kommunfullmäktige
2012-01-19.
Kungälvs kommun. Havsområdet. Underlagsrapport godkänd av kommunfullmäktige 2012-01-19.
Kungälvs kommun, 2013. Havsområden för vindbruk. Utredning och lämplighetsbedömning.
Kungälvs kommun. Naturvårds- och friluftslivsplan.
Länsstyrelsen Västra Götaland, Skåne och Hallands län, 2016. Inventering av marin epibentisk fauna
på djupa bottnar. Rapportnr: Västra Götalands län: 2016:30, Hallands län: 2016:7, Skåne län: 2016:26.
Länsstyrelsen Västra Götaland, Skåne och Hallands län, 2020. Strategi för skydd och förvaltning av
marina miljöer och arter i Västerhavet. Rapportnr: 2020:14.
Naturvårdsverket, 2011. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10.
Tumlare. EU-kod 1351.
33

nsökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf

Teknisk beskrivning och miljöbedömning

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Naturvårdsverket, 2012. Vindkraftens effekter på marint liv. En syntesrapport. Rapport 2012:6488.
Naturvårdsverket, 2013. Bottenliv på västkustens utsjöbankar. Kvantitativa undersökningar av djur,
växter och naturtyper. Rapport 2013:6544.
Ramböll, 2018. Förutsättningar för energiproduktion till havs.
Ramböll, 2018. Förutsättningar för energiproduktion till havs. Tillägg.
Ramböll, 2020. Konsekvenser av geofysiska och geotekniska undersökningar. Beskrivning av
planerad verksamhet och redovisning av verksamheten i förhållande till hänsynsreglerna i 2 kap
miljöbalken
SGU, 2016. Beskrivning till maringeologiska kartan Skagerrak. K543.
Tjernberg, M. & Svensson, M. (red.). 2007. Artfakta. Rödlistade ryggradsdjur i Sverige. ArtDatabanken,
Uppsala.
Tjörns kommun. Översiktsplan 2013. Antagandehandling 2013-05-16.
Tjörns kommun. Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner.
Samrådshandling 2019-10-12.
Vatteninformationssystem Sverige, VISS, 2021-05-24: https://viss.lansstyrelsen.se/
Öckerö kommun. Vindbruksplan.
kommunfullmäktige 2011-12-15.

Tematiskt

tillägg

till

översiktsplan.

Öckerö kommun. Utblick Öckerö. Översiktsplan. Antagandehandling KF 2018-06-14.

34

Antagen

av

nde ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : Protokollsutdrag - Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-11-02
18 (22)

§ 145/2021

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr
KS2021/1697)
Sammanfattning

norra

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark.
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda
ansökan genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut
till regeringen.
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april
2021.
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade
ansökningshandlingar. Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde.
Förvaltningen har i detta skede av processen inga synpunkter och föreslår i förslaget till
beslut att kommunen tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. Kommunen
har begärt anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet för samhälle och
utveckling ska kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna behandla remissen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln
Bilaga Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln.msg
Bilaga Missiv.docx
Bilaga 989635-v0.3-Bilaga 1 - Karta och koordinater.pdf
Bilaga 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf
Bilaga 990599-v0.1-Eolus Vind AB - Ansökan.pdf
Bilaga 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till:
sgu@sgu.se (SGU:s dnr
324-2045/2021)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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11/16/2021

Lokstöd 2021, baserat på aktiviteter hösten 2019 (Dnr KS2021/1912-1)
Sammanfattning
Kungälv har ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv där drygt 1 200 barn och ungdomar
mellan 7-20 år deltar i organiserade aktiviteter varje vecka. Åren 2020 och 2021 har på många
sätt varit märkliga och osäkra på grund av pandemin.
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beslutade vid två tillfällen (KS §182-2020 och
§86/2021) att föreningarnas lokstöd skulle baseras på aktiviteter hösten och våren 2019 OM
aktivitetsnivån skulle vara lägre våren 2020, hösten 2020 och våren 2021.
För aktiviteter utförda våren 2021, betalade förvaltningen ut stöd för faktiska aktiviteter
under perioden. Flera föreningar hade ökat sina aktiviteter och/eller deltagare men några
föreningar erhöll en lägre ersättning mot hösten 2019.
Förslag till beslut:
De föreningar som erhöll lägre lokstöd för aktiviteter våren 2021, ska erhålla lokstöd baserat
på aktiviteter och deltagare, våren 2019.
Finansiering sker via eget kapital
Juridisk bedömning
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella
föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella
föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:


Allmänintresset



Lokaliseringsprincipen



Kommunala proportionalitetsprincipen.



Förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.
ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till
föreningar
och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella
sektorns
förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en
inriktning som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande.
Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang, men även drift av lokaler eller andra
kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av
föreningens kostnader.
LOK-stöd för ungdomsverksamhet premierar aktiva medlemmar och utgår till organisation
som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7–20 år. Stödet avser att stimulera
föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som kontinuerligt och regelbundet erbjuds
möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet utgår endast för aktiva medlemmar
där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar.
Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om stöd för deltagare som under innevarande år
fyller lägst 7 år till högst 20 år. För deltagare i paraidrott finns ingen övre åldersgräns.
Beloppet fastställs årligen i samband med budgetbeslut.
Ersättningsbeloppet 2021 är 9kr/deltagare och aktivitet.
Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns medel kvar i potten så görs en
fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt
LOKstöd under året. Fyllnadsutbetalningen är aldrig garanterad, utan görs endast
de år då det blivit
medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för
året hanterats och det
ordinarie LOK-stödet fördelats.
Krav:



Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att
föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år.
Ha minst tre deltagare per varje redovisad sammankomst.

Begränsningar:
 Avser endast kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Statligt lokalt aktivitetsstöd söks av
föreningen separat enligt anvisningar utfärdade av staten eller dess representant.
 Bidraget ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
 Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast
räknas vid ett tillfälle.
 Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: fester, läxläsning, firande av högtid,
religiösa studier, verksamhet inom skolans ram och studiecirklar.
Verksamhetens bedömning
Covid-19 har kommit att påverka hela samhället och inte minst föreningslivet.
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Föreningar i Kungälvs kommun kan två gånger per år ansöka om bidrag för de barn och
ungdomar som varit delaktig i organiserad föreningsverksamhet. Stödets avsikt är att
stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som regelbundet erbjuds möjlighet
att utöva verksamhet i föreningars regi. Stödets ges endast till aktiva medlemmar där
utgångspunkten är sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar.
På grund av pågående covid-pandemi har föreningslivet drabbats hårt i och med inställda
arrangemang, matcher, träningar. Från mitten av november ställdes matcher och träningar
inomhus in för ungdomar födda före 2005 och från den 18 december stängdes samtliga
träningar inom in för alla och hallarna stängdes.
Föreningarna har på grund av covid-19 vid två tillfällen fått lokstöd baserat på aktiviteter
rapporterade under 2019. Det gäller våren och hösten 2020.
För aktiviteter utförda våren 2021, mellan den 1 januari – 30 juni, erhöll föreningarna
lokstöd efter faktiska aktiviteter för att återgå till någon form av normalläge. Dessutom
kunde vi glädjande se att många föreningarna ställt om och trots pandemin lyckats till och
med att öka sina deltagare och/eller aktiviteter.
Fyllnadsutbetalning:
Samtliga föreningar som rapporterade lokstödsaktiviteter har delat på 716 tkr i
fyllnadsutbetalning, som utbetalades i slutet av oktober 2021. Fyllnadsutbetalningen
baserades på aktiviteter och stödet kom från kvarvarande medel i hela kontot för bidrag (216
tkr) samt 500 tkr efter beslut om ökat lokstöd.
Ersättning hösten 2021, för aktiviteter våren 2021
26 föreningar har dock rapporterat in aktiviteter/deltagare som är lägre än 2019 och det
finns en vilja att ersätta dessa föreningar enligt aktiviteter våren 2019.
Totalt har dessa erhållit 239 481 kronor lägre ersättning än samma period 2019.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
LOK-stödet kan relateras till följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
 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.
LOK-stödet har direkt koppling till KS resultatmål ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv” då stöden riktas till barn och ungdomar i åldersgruppen 7 - 20
år och genom att stöden premierar aktivitet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beröringspunkter utifrån följande målområdena i Agenda 2030:
Mål 3 God hälsa och välbefinnande, att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
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Mål 4 God utbildning för alla, säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Mål 10 Minskad ojämlikhet, som innebär minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674 anger inriktning för Kungälvs
kommun arbete med LOK-stöd.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
LOK-stödet står för lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja föreningsverksamhet för barn
och ungdomar mellan 7 och 20 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre
åldersgräns).
I Kungälv kommun finns i stort sett en förening för alla och många av dessa ansöker och
erhåller LOK-stöd. Genom ideella eldsjälar skapas en meningsfull fritid för många och
tillsammans med andra bidrar föreningslivet till ett levande Kungälv.
Variationen i föreningslivet är berikande och ständigt vidgas denna mångfald. Kungälvs
kommun och dess invånare vill ha ett levande och välmående föreningsliv som möjliggör till
innanförskap, ett livslångt idrottande, nya idéer och ökat välmående.
Ekonomisk bedömning
Kostnaderna för att föreningarna skall erhålla stöd på samma nivå som våren 2019, för
aktiviteter utförda 2020 är 239 481 kronor.
25 föreningar får ett tillskott. Mest får Kungälvs handbollsklubb 72 216 kronor tillsammans
med IBK Kungälv som får 64 062 kronor i tillskott. I bilaga redovisas respektive förenings
tillskott
Finansiering sker genom minskat eget kapital med 240 tkr.
Förslag till beslut
1. De föreningar som erhöll lägre lokstöd för aktiviteter våren 2021, ska erhålla lokstöd
baserat på aktiviteter och deltagare, våren 2019.
2. Finansiering sker genom minskat eget kapital med 240 tkr
Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Periodrapporter

Namn
Boxningsklubben Kungälv
Budokultur
Equmenia Kungälv
FC Komarken
GF Kungälvs Gymnasterna
Gullbringa Golf och Country Clubb
Hermansby IF
Hålta IK
IBK Kungälv
IFK Kungälv
IK Kongahälla
Kareby IS
KFUK-KFUM Trekungakåren
Kode IF
Kode Scoutkår
Kode Träningklubb
Kongahälla AIK
Kongahälla Ridsällskap
Kungälv Kyokushin Karate
Kungälvs Badmintonklubb
Kungälvs Bordtennisklubb
Kungälvs Bowlingklubb
Kungälvs Bågskytteklubb
Kungälvs Fotbollsflickor
Kungälvs Handbollsklubb
Kungälvs Ishockeyklubb
Kungälvs Kanotklubb
Kungälvs Karateklubb
Kungälvs motor- och segelbåtssällskap
Kungälvs Roddklubb
Kungälvs Simsällskap
Kungälvs Självförsvarsklubb- Chikara
Kungälvs Tennisklubb
Kungälvs Volleybollklubb
Kärna Scoutkår
Lysegårdens Golfklubb
Marstrands segelsällskap
Pingstförsamlingen Kungälv
Romelanda Ungdomsförening
Somaliska kultur och utbildnings förening
Strandskolan
Taekwon-do fight Kungälv
Team Kungälv
Ytterby Idrottssällskap
Ytterby Kungälv Konståkare

Våren 2021 - utbetalat
3 249.00 kr
2 772.00 kr
2 835.00 kr
13 086.00 kr
43 605.00 kr
10 125.00 kr
47 259.00 kr
3 339.00 kr
64 584.00 kr
18 504.00 kr
62 928.00 kr
63 540.00 kr
3 591.00 kr
78 597.00 kr
4 509.00 kr
945.00 kr
34 038.00 kr
38 529.00 kr
40 401.00 kr
8 676.00 kr
5 922.00 kr
2 187.00 kr
594.00 kr
36 549.00 kr
88 776.00 kr
110 934.00 kr
8 955.00 kr
1 548.00 kr
657.00 kr
19 629.00 kr
46 017.00 kr
4 806.00 kr
30 303.00 kr
23 247.00 kr
5 949.00 kr
7 758.00 kr
4 158.00 kr
8 739.00 kr
62 037.00 kr
3 906.00 kr
2 475.00 kr
2 043.00 kr
1 404.00 kr
192 852.00 kr
39 375.00 kr
1255 932.00 kr
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Stöd 2019
6,201 kr
2,178 kr
3,798 kr
3,465 kr
47,619 kr
9,675 kr
48,978 kr
5,022 kr
128,646 kr
22,491 kr
56,241 kr
52,425 kr
5,211 kr
97,758 kr
4,797 kr

Att erhålla extra
2,952 kr
0 kr
963 kr
0 kr
4,014 kr
0 kr
1,719 kr
1,683 kr
64,062 kr
3,987 kr
0 kr
0 kr
1,620 kr
19,161 kr
288 kr

35,928 kr
35,091 kr
45,639 kr
8,568 kr
6,336 kr
5,130 kr
1,377 kr
25,487 kr
160,992 kr
125,001 kr
5,220 kr
1,764 kr

1,890 kr
0 kr
5,238 kr
0 kr
414 kr
2,943 kr
783 kr
0 kr
72,216 kr
14,067 kr
0 kr
216 kr

21,816 kr
53,415 kr
8,532 kr
19,233 kr
19,233 kr
8,289 kr
6,588 kr
3,015 kr
14,409 kr
57,672 kr
4,824 kr
1,674 kr
4,887 kr

2,187 kr
7,398 kr
3,726 kr
0 kr
0 kr
2,340 kr
0 kr
0 kr
5,670 kr
0 kr
918 kr
0 kr
2,844 kr
0 kr
0 kr
16,182 kr

176,211 kr
55,557 kr

239,481 kr
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§ 45/2021

Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse (KS2021/1843)
Arvodesnämnden för dialog om arvodering och ersättningar för styrelsen i bolaget AB
Kongahälla inför att bolaget ska bli moderbolag för den kommande bildningen av en koncern.
Nämndens ledamöter diskuterar frågan utifrån det förslag till beslut om koncernbildning och
bolagspolicy som kommunstyrelsen beslutade om 2021-10-20. Bolagspolicyn anger följande
gällande sammansättning av styrelse:
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium.
Arvodesnämnden har i uppgift att bereda arvodesfrågor. I beslut från Kommunfullmäktige
den 1 juli 2021 står följande:
6. 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.
Arvodesnämnden har därav i uppgift att till kommunfullmäktige föreslå ersättningar och
arvoden för styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Arvodesnämnden är överens om att föreslå
följande till Kommunfullmäktige:
1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i
kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning 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. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå.

Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
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Förslag till kommunfullmäktige
1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i
kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning 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. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10%
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5%
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå.
__________

Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
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Handläggarens namn
Maria Stenmark
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11/16/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821-4)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers
risk för psykisk ohälsa och depression.
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas.
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre.
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att
bryta isolering. Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.
Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE STÖD I ORDINÄRT
BOENDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

25 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - KS2020/1821-4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika : Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika

2(5)

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom
socialtjänsten.
Juridisk bedömning
3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.
1 § Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer,
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda
levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp.
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med
organisationer och andra föreningar.

Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2020 inkom Matilda Jansson (L) och
Kerstin Petersson (L) med en motion om en trygg äldreomsorg i Kungälv. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen för besvarande.
Motionens författare efterlyser en kunskapsbaserad vård och omsorg för att kunna fånga
upp psykisk ohälsa redan i handläggningsprocessen. De lyfter fram den ökade risken för
äldre personer att drabbas av psykisk ohälsa. De anser att det behövs ökad kunskap hos
personal inom sektorn för att kunna förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa. De
vill även att den ofrivilliga ensamheten bryts för äldre personer och att mänskliga kontakter
lyfts fram som väldigt viktiga för människan och se ett ökat fokus på förebyggande insatser
för gruppen +65 år för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av ensamhet.
Verksamhetens bedömning
Flera av förslagen i motionen har nyligen realiserats inom kommunens olika verksamheter.
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av
ensamhet. Seniorlinjen startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att
bryta isolering. Den som ringer kan även få information om kommunens aktiviteter och
träffpunkter för målgruppen äldre samt hjälp att lära sig använda digitala tjänster och
videosamtal.
Den hälsofrämjande verksamheten bedriver olika typer av gruppverksamhet som riktar sig
till äldre personer med fokus på att minska social isolering och ökad social samvaro. Här
välkomnas personer som på olika sätt kan och vill bidra eller bara titta in en stund när olika
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aktiviteter utförs tillsammans. De förebyggande aktiviteter som bedrivs kan ha en
förebyggande verkan för målgruppens psykiska hälsa.
Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och kunskapspåfyllning inom
området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris och
har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen
anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en
webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg för att bättre kunna
hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på tre timmar kräver
inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen inom socialtjänsten
inom nedanstående områden:
En grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den. En större
trygghet i hur man kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den
suicidala processen. En grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för
att minska antalet självmord i Sverige.
Det finns en ytterligare utbildning bokad för personal inom socialtjänstens olika delar som
omfattar psykisk livräddning.
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är planerad och är ett standardiserat
utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika människonära professioner
inom till exempel omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Kursen lär ut om de vanligaste
psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda
oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett
tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär
ut en handlingsplan. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen,
ungdom och åldersrika. Inom sektor Trygghet och stöd har två medarbetare utbildats till
instruktörer för Första hjälpen till psykiskt hälsa och har i uppdrag att löpande arbeta
kunskapshöjande för samtliga medarbetare inom sektorn.
Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC ger dels stöd för
gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både handläggare
och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser behov, mål och
resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten behoven kopplat till
följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna uppgifter och krav,
Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga interaktioner och
relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.
IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de
individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ger underlag för att kunna
följa upp individens behov och resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen och
för att verksamheten som utför stödet ska få kännedom om beslutade insatser ger önskat
resultat och måluppfyllelse för individen. Resultat kan sammanställas på olika nivåer och
ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning och det bidrar till utvecklingen av
en kunskapsbaserad socialtjänst
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Motionen är kopplad till kommunfullmäktiges strategiska mål nr 2, en trygg omsorg med
valmöjligheter genom hela livet.
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt
hållbarhetsarbete. Motionen har en nära koppling till mål 3 God hälsa och välbefinnande.
Målet går ut på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar. Konkret berör äldres psykisk hälsa följande delmål:
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.
3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Att främja äldres psykisk hälsa är prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat
innanförskap (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Äldreplanen (Dnr KS2019/1500) sker
konkretisering vilka aktiviteter som ska genomföras för att främja och utveckla stödet kring
äldres psykisk hälsa. Utifrån ovanstående styrdokument är bedömningen att förvaltningen
har pågående hälsofrämjande arbete kring målgruppen äldre
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Medborgar- och brukarperspektiv beaktas när den kommunala verksamheten utför uppdrag
enligt det kommunala ansvaret.

Ekonomisk bedömning
Aktiviteterna ryms inom befintlig budgetram. Utbildningsinsatserna finansieras med medel
som är avsatta inom delregional samverkan inom SIMBA (samverkan i mellersta Bohuslän
och Ale).
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Lena Arnfelt
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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§ 167/2020

Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg
äldreomsorg i Kungälv (Dnr KS2020/1821)
Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) har inkommit med en motion om en trygg
äldreomsorg i Kungälv.
Beslutsunderlag
Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg äldreomsorg i
Kungälv
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign

25 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - KS2020/1821-4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika : Motion ärsrikas psytkas ohälsa._

Frän Liberalerna Kungälv
Motion för en trygg äldreomsorg i Kungälv
Psykisk ohälsa hos årsrika är vanligt. I vården och omsorgen av dem är det viktigt att se hela
människan. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.
Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos årsrika personer. Årsrika kvinnor
och män drabbas i högre grad än övriga befolkningen av psykisk ohälsa.
Kunskapen om årsrika människors psykiska hälsa och behov av kunskapsbaserad vård och
omsorg måste stärkas. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten och lyfta vikten av den
mänskliga kontakten Det förebyggande arbete och behandling av psykisk ohälsa behöver
höjas. Psykisk ohälsa får inte gömmas undan eller glömmas bort bara för att en person
passerat 65-årsgränsen
Det är viktigt att fånga upp årsrikas psykiska ohälsa i handläggningsprocessen. Att skapa de
verktyg som behövs i bemötandet och arbetet med våra årsrika. Välutbildad personal och
gott ledarskap har betydelse för kvaliteten generellt inom äldreomsorgen.
I kommunen finns olika fastställda rutiner. Det gäller för hur undernäring hos våra årsrika
ska behandlas, liksom det finns rutin för "orosanmälan av barn" samt rutin för "våld i nära
relationer". Det finns också en utarbetad handlingsplan för "hot och våld" för personalen.
Men det saknas en ordentlig rutin för hur psykiska ohälsa ska förebyggas, upptäckas och
hanteras. Eftersom risken att drabbas av psykisk ohälsa är fyra gånger så stor efter 65 års
ålder, så är det särskilt viktigt att ha de rätta verktygen för att hantera det. Syftet måste vara
att ingen ska varken behöva lida eller dö av depression.
Förslag med anledning av vad som ovan anförts föreslå Liberalerna
1. att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en rutin med manual för
hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas
2. att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.
Kerstin Petersson L
Matilda Jansson L
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§ 96/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers
risk för psykisk ohälsa och depression.
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas.
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre.
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att
bryta isolering. Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.
Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom
socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020
Bilaga Motion årsrikas psykiska ohälsa.
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 96/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers
risk för psykisk ohälsa och depression.
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas.
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre.
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att
bryta isolering. Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.
Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom
socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020
Bilaga Motion årsrikas psykiska ohälsa.
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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11/16/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i
Kungälv (Dnr KS2021/0113-3)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.
Juridisk bedömning
Kommunjurist har gjort en juridisk bedömning av förslaget.
I 5 kap. socialtjänstlagen (2001:453) beskrivs vilken typ av stöd som ska ges till olika grupper.
När det gäller gruppen äldre ska socialtjänstens omsorg, enligt 4 §, inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska
även verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Enligt 7 § samma kapitel ska socialnämnden verka för att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra.
Inrättande av ett multiprofessionellt demensteam bedöms vidare vara en kommunal
angelägenhet utifrån bestämmelserna och principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725).
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Bakgrund
På kommunfullmäktiges möte den 28 januari 2021 inkom Kerstin Petersson (L) och Matilda
Jansson (L) med en motion om multiprofessionella demensteam.
Motionens författare framhåller att Kungälvs kommunen behöver anpassa sitt arbete till de
nationella riktlinjerna för kommunalt stöd till demenssjuka och anhöriga.
Arbetet med demenssjuka är kvalificerat och kräver kompetens inom området. Det finns ett
behov av att kontinuerligt utbilda och handleda personal som arbetar som med målgruppen
demenssjuka personer. Genom ett multiprofessionellt team bestående av
demenssjuksköterska och undersköterskor med särskild demensutbildning, arbetsterapeut,
anhörigsamordnare samt biståndshandläggare kan god kvalitet i vården om omsorgstagaren
med demenssjukdom säkerställas.
Ett teamarbete är också viktigt för att få tillstånd en sammanhängande vårdkedja där
vårdtagare, anhöriga får ett adekvat stöd från både kommun och region utifrån respektive
parts ansvarsområde.
Motionen belyser den ökade omfattningen av demenssjukdom i samhället där äldre personer
är de löper störst risk att drabbas. I Sverige insjuknar årligen cirka 25 000 personer i en
demenssjukdom och cirka 150 000 personer har en demenssjukdom.
Verksamhetens bedömning
Utifrån verksamhetens perspektiv finns behov av ett samlat stöd för att säkra kvaliteten på
de biståndsbeslut som fattas och de insatser som utförs, för personer med demensdiagnos.
Det finns även behov av att skapa nya strukturer för att utbilda och stödja personal som
arbetar nära brukare med olika typer av svårare diagnoser.
I dagsläget får ofta vårdpersonal, tillsammans med enhetschef, hantera komplexa situationer
i komplicerade ärenden. Särskilt när det gäller brukare som inte har kommunal
hemsjukvård. I sådana fall är det evidensbaserade stödet från olika professioner mycket
eftertraktat, eftersom tillräcklig kompetens inte alltid finns.
Även inom biståndshandläggningen krävs ökad kompetens, så att biståndsbesluten ger
möjlighet för vårdpersonalen att utföra de insatser som beviljas. Demenssjukdom kräver ett
professionellt bemötande utan stress, för att varje gång bygga ett förtroende så att insatserna
kan utföras med den enskilde brukarens bästa i fokus.
Demenssjukdom orsakar ofta risker för den drabbade, anhöriga och andra berörda i den
nära omgivningen. Ett bra anhörigstöd är därför viktigt – exempelvis för att nå insikt om
när det inte längre är möjligt för den demenssjuka personen att fortsätta bo ensam eller med
maka/make.
Gemensamt inom demensområdet
Verksamheten ser, utifrån ovanstående bakgrund och exempel, behov av ett gemensamt
samordnat arbetssätt för att erbjuda ett aktivt liv samt god vård och omsorg för personer
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med demensdiagnos och deras anhöriga/närstående. För detta projekt behöver resurser
frigöras inom hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, myndighet och
anhörigstöd.
Multiprofessionellt demensteam
Inom ramarna för verksamheten behöver ett multiprofessionellt demensteam upprättas med
kompetenser från alla verksamhetsområden, för samarbete över hela sektorn. I demensteamet
ska ingå:








Demenssköterska
Arbetsterapeut
Dietist
Anhörigkonsulent
Omsorgshandledare
Biståndshandläggare
Demensteam hemtjänst

Teamet ska arbeta för att stödja och utbilda biståndshandläggare och undersköterskor som
arbetar med demenssjuka personer och ska även kunna ge stöd till anhöriga.
Demensteam inom hemtjänsten
Ett demensteam i hemtjänsten skall skapas som arbetar samordnat med dagverksamheten
Måseskär och det tvärprofessionella teamet. Specialiseringen inom hemtjänsten skulle följa
intentionerna inom den Nära vården, kommande primärvårdsreform.
Utbildning och metod
Alla medarbetare i verksamheten ska utbildas och arbeta med BPSD-registret (BPSD =
Betendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Syfte och mål med BPSD är att genom
multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom och
därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. BPSDregistret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och
allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symtom.
Medarbetare i projektet ska ha utbildning inom demens samt en kompetensutvecklingsplan.
Samordning, placering och miljö
Ett hemtjänst demensteam behöver kopplas samman med dagverksamheten Måseskär som
riktar sig till målgruppen personer med demenssjukdom.
Omfattning
Omfattningen av demens i kommunen behöver studeras närmre. Det är inte ovanligt att
äldre personer med uttalad minnesproblematik saknar en känd diagnos eller inte blivit
diagnostiserade. Dimensioneringen av det multiprofessionella demensteamet behöver stå i
relation till omfattningen av förekomsten av demenssjukdom i Kungälvs kommun.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
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Motionen är kopplad till kommunfullmäktiges strategiska mål nr 2.
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kungälvs tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet.
Motionen har en nära koppling till mål 3 God hälsa och välbefinnande. Målet går ut på att
säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i
alla åldrar. Konkret berör motionen följande delmål:
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.
3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Att främja äldres hälsa är prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat innanförskap
(Dnr KS2019/0202). I den underliggande Äldreplanen (Dnr KS2019/1500) sker
konkretisering vilka aktiviteter som ska genomföras för att främja och utvecklas stödet för
äldre och anhöriga. Förvaltningens bedömning är att motionens kring att inrätta ett
multiprofessionellt demensteam överensstämmer med intentionerna i ovanstående
styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Medborgar- och brukarperspektiv beaktas när den kommunala verksamheten utför uppdrag
enligt det kommunala ansvaret.
Främst äldre personer och deras anhöriga gynnas av en ökad kvalitet i verksamheten.
Ekonomisk bedömning
Fram till 2024 kan utbildningsinsatser av olika personalgrupper inom demens finansieras
genom medel från Äldreomsorgslyfet. Utbildningen som Silvia undersköterska är en flerårig
påbyggnadsutbildning. Anställningsbehovet är tätt kopplat till resultatet av den föreslagna
kartläggning som behöver genomföras, för att få en riktig dimensionering av anställningsoch utbildningsbehov.
Initialt finns statliga medel inom Äldreomsorgslyftet att söka för att finansiera
kompetensutveckling inför verksamhetens uppstart.
Demensteam inom hemtjänst kan finansieras på samma sätt som övrig hemtjänst, ersättning
för beviljad tid per timme.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
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Lena Arnfelt
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-01-28
1 (1)

§ 23/2021

Motion från Liberalerna - demensteam (Dnr KS2021/0113)
Kerstin Petersson (L) och Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion om
multiprofessionella demensteam.
Beslutsunderlag
Motion om multiprofessionella demensteam.
Beslut
__________

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Expedieras till

Lena Arnfelt

För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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MOTION
Inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv.
Varje år insjuknar uppemot 25000 personer i en demenssjukdom. Cirka 150000 personer i
Sverige lider av en demenssjukdom. De allra flesta som drabbas är årsrika, demens är
sällsynt före medelåldern.
Kungälv måste utveckla demensvården ännu mer enligt de nationella riktlinjerna för vård av
demenssjuka, Detta är viktigt för att kvalitetssäkra demensvården.
Att arbeta med demenssjuka är ett kvalificerat arbete som kräver hög kompetens. Behovet
av kontinuerlig utbildning och handledning är mycket viktigt för att säkerställa god kvalitet i
vården av omsorgstagaren. Därför anser vi Liberaler att det behövs ett multiprofessionellt
team där demenssjuksköterska, undersköterskor med särskild demensutbildning,
arbetsterapeut, biståndsbedömare och anhörigsamordnare ingår.
Ett teamarbete är också viktigt för att få en sammanhängande vårdkedja, så att
omsorgstagaren och hans/hennes anhöriga och närstående får adekvat stöd från
kommunen och regionen under hela sjukdomsförloppet
Förslag.
Med anledning av ovanstående vill Liberalerna att Kungälvs kommun inrättar ett
multiprofessionellt demensteam. För att stärka samverkan med regionen när det gäller hela
vårdkedjan för demenssjuka, deras anhöriga och närstående.
Kerstin Petersson L
Matilda Jansson L
Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna att Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta ett multiprofessionellt demensteam.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-11-03
14 (16)

§ 97/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i
Kungälv (Dnr KS2021/0113)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021
Bilaga MOTION
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 97/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i
Kungälv (Dnr KS2021/0113)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021
Bilaga MOTION
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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2021-11-03

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45 (Dnr KS2013/457-59)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda
tomterna. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad till det kommunala VA-nätet på
Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda tomter inom planområdena får
kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken.
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att
bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs kommun
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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Antagandehandling 2021-12-02
Planändring med diarienr KS2013/457 omfattar all kvartersmark för
bostadsändamål inom planområdet.
Planändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx.

PLANAVGIFT

Ida Brogren
Enhetschef plan

Planavgift tas vid bygglov ut för alla fastigheter inom planområdet,
bortsett från fastigheterna Klåverön 3:19, 3:30 och 3:31.

e1 e3 e4 d1 f1 f2 f3 v1 b1
e1 e3 e4 d1 p1 f1 f2 f3 v1
e2 e3 e4 d1 f1 f2 f3 v1

e1 e3 e4 d1 p1 f1 f2 f3 v1
e1 e3 e4 d1 p1 f1 f2 f3 v1

e1 e3 e4 d1 f1 f2 f3 v1 b1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning
e1
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm
e2
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter räknat från
e3
medelmarknivå invid byggnad.
Komplementbyggnad får ej uppföras
e4
Marken får inte förses med byggnad

e1 e3 e4 d1 p2 f1 f2 f3 v1 b1

Område ersatt av ny
detaljplan 1994-07-14
Utformning
f1
f2
f3
Utförande
b1

Endast friliggande byggnader
Högst en huvudbyggnad per fastighet
Takvinkeln ska vara minst 14 grader
Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem
RH2000, om inte annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.

Fastighetsstorlek
d1
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1
Huvudbyggnad får ej inrymma mer än en lägenhet

Placering
p1
p2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns

Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr KS2013/457 vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning.

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR
Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Fastighetsförteckning
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PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2013/457

Ändring av detaljplan akt nr. 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

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

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

Innehållsförteckning
INFORMATION ..............................................................................................................................................3
INLEDNING OCH BAKGRUND...................................................................................................................4
OMRÅDESBESKRIVNING.............................................................................................................................5
FÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................................................................7
GÄLLANDE DETALJPLAN...........................................................................................................................11
FÖRSLAG TILL ÄNDRING ..........................................................................................................................13
KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING .....................................................................................................22
GENOMFÖRANDEFRÅGOR .......................................................................................................................23
SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING .......................................................................................24
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN ...............................................................................................................24

2

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

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.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:








Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring (denna handling)
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Plankarta ändring
Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:








Undersökning betydande miljöpåverkan
Förstudie Norra Klåverön
Samrådsredogörelse
PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://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
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga
tomter, framförallt p.g.a. kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning
av ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VAnätet via en samfällighet, som anlagt egna ledningar till Klåverön.
Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen.
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas
till permanentboende.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svartstreckad linje.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse. Enligt boverkets allmänna råd bör en
planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens syfte bör ligga till
grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga bostadsfastigheter inom det
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen ligger
otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. Dessa faktorer bidrar till att
området fortsatt bedöms ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos
permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av lämplig
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets
karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I november
2019 är ingen skriven som permanentboende inom planområdet.

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består främst av småskalig
5
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fritidsbebyggelse som är naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig
landskapet, enligt rådande planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden. De allra
flesta fastigheterna är tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen och vegetation.
Vegetationen är ofta mer naturlig än ordnad. Endast ett fåtal fastigheter rymmer större, flacka,
obebyggda ytor. Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i
bergsryggar och höjder). Mer utsatta lägen runt och mellan husen har lämnats obebyggda.

Bild 2. Foto över bebyggelse inom planområdet.

Bild 3. Foto som visar på områdets karaktär med mindre fritidshus placerade i en natur med
omväxlande berg i dagen och ”naturlig” växtlighet istället för ordnade trädgårdar.
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Bild 4. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerad med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen i Kungälvs kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt
parkeringsfriköp att genomföras.
Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.
Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till
största delen urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial
7
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finsand. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten
2020 en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska
utlåtandet rekommenderades mer noggranna undersökningar i vissa områden inom och i
direkt anslutning till planområdet. En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes
i början av 2021.

Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C.

Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka
bostadshus. Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar
svagt mot strandlinjen.
Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med
ett djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m.
Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom
områden med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är
att förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på
plintar.
Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation.
8
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Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar
beaktas. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till
fast botten erfordras för att minska risken för differenssättningar.
Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. Vid fastigheten Klåverön 3:35 förekommer
ett antal lösa block av varierande storlek i bergslänten norr om ett antal förrådsbyggnader, se
bild 6. Speciellt ett block om cirka 2 m³, markerat med röd ring i bild 7 riskerar att falla ned på
den förrådsbyggnad som befinner sig direkt söder om berget vid frost- eller rotsprängning.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 45 och
245. Röd skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.

Blocken invid förrådsbyggnaden bedöms kunna falla ut/rasa om inte åtgärder företas, då risken
för rot- och frostsprängning är stor. Sprickorna visar tecken på att vara vattenförande, samt att
det växer blandad växtlighet på hällen.
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Bild 7. Löst block i bergslänten vid fastighet Klåverön 3:35, vilket riskerar att rasa vid frost- eller
rotsprängning.

Området blocket riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i förslaget till
ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får förses med
byggnad. Den befintliga förrådsbyggnaden har således, vid okänd tidpunkt uppförts utan stöd i
byggnadsplanen. Inom ramen för en planändring omfattar prövningen dessutom endast de
planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Med grund i detta föreslås inga särskilda
bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. I PM bergteknik rekommenderas att
blocket ska säkras för att förhindra skada på byggnader och människor. Ansvaret för att säkra
risker av denna typ ligger på fastighetsägaren. Om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska
företas, rekommenderas i PM bergteknik även att en ny, fördjupad undersökning sker av
området i anslutning till blocket (se bild 6).
Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Fornlämningar
I västra delen av planområdet finns en stensättning (L1969:9671). Denna ligger på allmän plats,
natur och påverkas inte av planändringen.
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Bild 8. Fornlämningens placering.

Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt.
Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 45, laga kraftvunnen 1959) syftar till fritidsbebyggelse, vilken
”i möjligaste mån” är placerad i vind- och insynsskyddade lägen. Det medför att större delen av
bebyggelsen håller en låg profil i landskapet.

Avgränsning

Aktuell detaljplan är belägen på norra delen av Klåverön, precis söder om den nordligaste
udden på ön. Området omfattas av 19 bostadstomter, varav en är obebyggd.
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Bild 9. Gällande detaljplan från 1959. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt med
rött och (pappersblekt) ljusgult på bilden.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark att
-

Byggnader som påkallar anläggande av avloppsledning får ej byggas
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan (Byggnadsstadgan från 1947) gäller ej inom
området
Kvartersmarken får endast användas för bostadsändamål
Mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
Byggnader ska uppföras fristående
Tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
Endast en byggnad per tomt får uppföras. Uthus får ej uppföras. Byggnadsytan får inte
överstiga 75 kvm.
Byggnader får inte läggas närmare än 4,5 meter från grannfastighet
Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter och inte inredas med mer än en
lägenhet
Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2017-01-23, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
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Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.
Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig
skada uppstå på något av nämnda riksintressen.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av
fritidshusområde och hur tillgänglig respektive tomt är.

Bild 10. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket
omfattar de gula ytorna markerade med rödstreckade linjer.

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden,
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra
del finns tre tomter som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Dessa tre tomter föreslås behålla
de ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och byggnadshöjd.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
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bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.

Bild 11. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande:
-

Borttagande av bestämmelse som förbjuder anläggande av byggnader som påkallar
anläggande av avloppsledning.

-

Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

-

Ökad höjd för bebyggelsen.

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

För två fastigheter ändras bestämmelsen om att byggnad inte får placeras närmare än
4,5 meter från grannfastighet till 3 meter (Klåverön 3:24 och 3:33).

-

Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning.

14

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

Utöver ovanstående ändringar kommer även övriga bestämmelser att formuleras om för att
stämma överens med dagens formuleringar, rekommenderade av Boverket. I tabellen nedan
redovisas de förändringar som föreslås.
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Originalbestämmelser

Formulering ändrade bestämmelser

Kommentar

§1
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars
användande påkallar anläggande av avloppsledning.
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga
tillämpning.
§2
Med Bf betecknat område får användas endast för
bostadsändamål.
§3
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§4
Å med Bf betecknat område skola byggnaderna
uppföras fristående.
§5
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas
mindre areal än 1000m2.
§6
Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast
en byggnad uppföras. Uthus får icke uppföras.
Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.
§7
Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas
närmare gräns mot grannfastighet än 4,5.

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga
tillämpning.

Bestämmelsen om att byggnader inte får uppföras
som påkallar anläggande av avloppsledning tas
bort, då avloppsledningar anslutna till kommunalt
VA är anlagda inom planområdet.

Justeras till att endast ange ”B”.

Bf användes förr för att ange bostadsändamål,
friliggande byggnader.

”Marken får inte förses med byggnad”.

Formuleringen ändras till den formulering
Boverket idag rekommenderar.

§8
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 3,0 meter och icke inredas med mer
än en lägenhet.
§9
Byggnads yttertak får givas en lutning mot
horisontalplanet av högst 30○.

e3 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat
från medelmarknivå invid byggnad.
v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet.

Ny bestämmelse

Formulering ny bestämmelse

Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen
från översvämning.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat
översvämningsskydd anordnas till den höjden.

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger
under eller i närheten av +2,9 meter över
nollplanet i höjdsystemet RH2000.

Notering tas bort från plankartan.

Förordnanden enligt 113 § byggnadsstadgan
upphörde att gälla 2019-01-01.

f1 - Endast friliggande byggnader.
d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
f1 - Högst en huvudbyggnad per fastighet.
e4 - Komplementbyggnad får ej uppföras.
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm.
p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns
p2 - Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns

f2 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet
får utökad byggnadsarea.
Inom ett egenskapsområde ändras bestämmelsen
till att byggnad endast behöver ligga 3 meter från
fastighetsgräns, pga en befintlig huvudbyggnads
placering.
Istället för att reglera höjden på byggnader med
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd.
Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället
för största tillåtna takvinkel.

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan
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Borttagande av bestämmelse rörande avlopp och byggnadsstadgan
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse § 1 lyder:
”Inledande bestämmelser
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av
avloppsledning.
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning”
Föreslagen ändring
Första raden i § föreslås tas bort. Detta eftersom avloppsledningar inom planområdet har
anlagts, vilka är anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Bestämmelsen om att 97 §
byggnadsstadgan inte ska gälla kommer fortsatt att finnas kvar. 97 § i 1947 års byggnadsstadga
reglerar bebyggelse utanför stadsplaner. Bestämmelserna i byggnadsstadgan fortsätter att gälla
för planer som togs fram under tiden byggnadsstadgan gällde, såvida inte en bestämmelse som
att stadgan inte gäller finns som planbestämmelse.

Mark som inte får bebyggas
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 3) lyder:
”Mark, som icke får bebyggas
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”
Föreslagen ändring
Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.”
Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för
kvartersmark/bebyggandets omfattning.
I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga.
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Bild 12. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.

Ökad byggnadsarea
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 6) lyder:
”Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats
Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast en byggnad uppföras.
Uthus får icke uppföras. Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.”
18
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Föreslagen ändring
Byggnadsarea föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75 respektive 100 kvm.
Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får en utökning av
byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna utökning bedöms vara
acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort fortsatt kommer ha kvar
sin nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. De fastigheter som ligger i ett
otillgängligt läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm byggnadsarea.
Bestämmelser om att endast en byggnad får uppföras och att uthus inte får uppföras regleras
med separata egenskapsbestämmelser.

Byggnads läge
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande placering av byggnad (§ 7) lyder:
Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas närmare gräns mot grannfastighet än
4,5 meter.
Föreslagen ändring
Två egenskapsbestämmelser införs som reglerar byggnads minsta avstånd till fastighetsgräns, 4,5
respektive 3 meter. Den vanligast förkommande bestämmelsen är 4,5 meter. Endast i ett
egenskapsområde sätts bestämmelsen till 3 meter pga. placeringen av en befintlig
huvudbyggnad. De egenskapsområden som endast omfattar en bostadsfastighet föreslås inte ha
någon bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Placering regleras i dessa fall enbart
med mark som inte får förses med byggnad (”s.k. prickmark”).

Bebyggelsens höjd
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 8) lyder:
”Byggnads höjd. Antal lägenheter.
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter och icke
inredas med mer än en lägenhet.”
Föreslagen ändring
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. Denna
höjd bedöms platsen tåla med hänsyn till platsens karaktär och landskapsbild, samtidigt som
det med nu gällande bestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel är möjligt att bygga en
byggnad med cirka 5,5 meter nockhöjd.
Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad.
Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän plats har
19
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invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader annars kan få stor påverkan på hur hög en byggnad i
slutändan kan bli.
Bestämmelsen om att byggnad inte får inredas med mer än en lägenhet regleras med en separat
egenskapsbestämmelse.

Ändring av bestämmelse rörande takvinkel
Nuvarande bestämmelse
Gällande bestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 9) lyder:
”Taklutning
Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30○.”
Föreslagen ändring
Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det
lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel istället för största tillåtna takvinkel. Minsta
tillåtna takvinkel föreslås vara 14 grader. En taklutning på minst 14 grader möjliggör bebyggelse
med relativt flacka tak, som karaktäriserar många sommarstugeområden från 1950-60 talen.
Eftersom det inte finns någon gräns för högsta tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare
taklutningar. Med en takvinkel på minst 14 grader, tillsammans med en nockhöjd på 5,5 meter,
möjliggörs uppförandet av byggnader med ett andra våningsplan med en mer funktionell
takhöjd, jämfört med nu gällande planbestämmelser.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4.
Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar,
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer.
En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för
befintlig bebyggelse.
Bestämmelsens lydelse föreslås vara:
”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”

Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten
”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 13. Bilden visar för östra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta),
säkerhetsnivå 1 (orange yta) och säkerhetsnivå 2 (röd yta).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år.

Övrig information
På gällande plankarta finns en upplysning om att förordnande enligt 113 § byggnadslagen
gäller. Dessa förordnanden slutade gälla 2019-01-01, efter en ändring i plan- och bygglagen.
Denna upplysning tas bort på förslaget till ändrad plankarta. Förordnanden enligt 113 §
byggnadslagen innebar att allmän platsmark i en byggnadsplan/detaljplan kunde tas i anspråk
för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att behöva betala ersättning till markägaren.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån det efter 2018-01-01 gällande 6 kap. i miljöbalken.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Den
påverkan som utökade byggrätter för befintliga tomter kommer att medföra, bedöms vara av så
pass ringa omfattning, att betydande miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 45, för
fastigheterna Klåverön 3:45 m.fl., Kungälvs kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
Samråd kvartal 2, 2020
Granskning kvartal 2, 2021
Antagande kvartal 4, 2021

Genomförandetid
PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också
för den fråga som ändringen avser.
Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen
avser.
Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)
Genomförandetiden för planändringarna är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft.
Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga fastigheter som berörs av planändringen är i privat ägo.
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för VA som förvaltas av Klöveröns VAsamfällighetsförening, samt en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Klåveröns
vägsamfällighet. Det finns även en marksamfällighet för ändamål väg.
Eftersom föreslagna planändringar endast påverkar byggrätt i begränsad omfattning inom
befintliga bostadsfastigheter behövs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
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Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad
högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande
plantaxa. Detta omfattar därmed alla fastigheter inom planområdet, förutom de fastigheter som
inte får utökad högsta tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det
kommunala VA-nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands
avloppsreningsverk är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men
den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet får kommunen enligt beslut från
Länsstyrelsen, dat. 2014-10-21, ansluta till Marstrands avloppsreningsverk.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på
trafik och parkering vara försumbar.
El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av
ändring görs hos respektive nätägare.

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar
har skett med personal från enheter bygglov, miljö, Trafik gata park, VA-teknik och
renhållning.

Kungälvs kommun 2021-12-02
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För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan

25

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Plankarta original Hermansby 45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Samrådsredogörelse aktnr 45

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2013/457

Ändring av detaljplan aktnr. 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-23 91 67
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 45) inkommit tre
yttranden.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd,
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om
höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning,
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas
som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav.
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.
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Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

FASTIGHETSÄGARE

Fastighetsägare A (inom planområdet)

Yttrande 2020-07-04

Med tanke på det arbete, engagemang och ekonomiska åtaganden som de boende i området lagt ner för att
tillsammans med Kungälvs kommun få till stånd en långsiktig lösning på hanteringen av vatten och avlopp
är det positivt med den ökning av byggrätten som föreslås. Denna möjliggör ju bl.a att fuktionella
våtutrymmen kan tillkomma och att det blir lättare att utnyttja fastigheten längre perioder av året.
Vi noterar dock den begränsning av byggnaders totalhöjd som införts och som verkar ha tillkommit i ett
sent skede i framtagandet av samrådshandlingen då den skiljer sig från de uppgifter vi fått när vi påbörjat
skissarbetet för byggnation på vår fastighet. Förändringen påverkar såklart den yta i byggnaden som blir
praktiskt möjlig att utnyttja.
I samrådshandlingen står det vidare uttryckligen att i och med att gällande plan ändras och inte ersätts av en
ny plan så kommer inget generellt strandskydd att inträda.
Att det verkligen blir så är för oss ett villkor för att kunna godkänna förslaget till ändring av detaljplanen.

Förvaltningens kommentar
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För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande.
Strandskydd – enligt miljöbalkens 17 kap 18 g § inträder strandskydd om ett område upphör att omfattas av
en detaljplan eller att en detaljplan ersätts av en ny detaljplan. Eftersom denna planläggning rör ändring av
detaljplan kommer inget strandskydd att inträda. Se även länsstyrelsens samrådsyttrande ovan, där de skriver
att de inte befarar att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala frågor,
miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Fastighetsägare B (inom planområdet)

Yttrande 2020-07-06

Vi anser att karaktären i befintlig bebyggelse i Samrådshandling för Akt nr 45 skall behållas genom att
- val av nockhöjd skall väljas så att 1 1/2- och 2-plans hus ej får uppföras
- komplementbyggnader om max 20 kvm får uppföras inom Akt nr 45 precis som vad gäller för fastigheter i
samrådshandling för Akt nr 57.

Förvaltningens kommentar
För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande.
Komplementbyggnader – Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till
beror på att bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade byggnader,
sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 kvm. Tillsammans
med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora karaktären av öppet
fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla byggnadsmöjligheter.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Ingen bestämmelse om att begränsa antalet våningar läggs in. Se kommentar på Bohusläns museums
yttrande för motivering.
Ingen bestämmelse om att tillåta komplementbyggnader på 20 kvm läggs till. Se kommentar på
fastighetsägare B:s yttrande för motivering.

27 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Samrådsredogörelse aktnr 45

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade
havsnivåer.
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.
Sakägare som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget:
Sakägare
Synpunkt
Skede
Fastighetsägare B
Våningsantal,
Samråd
komplementbyggnad

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2013/457.
Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli
2020 i Stadshuset i Kungälv.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande
bergteknik och el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
Inom ramen för en planändring omfattar prövningen endast de planbestämmelser som läggs till,
justeras eller tas bort. Då denna planändring inte prövar ny byggrätt, varken för huvudbyggnad
eller komplementbyggnad, i det aktuella området på fastigheten Klåverön 3:35, bedöms inte krav
på bergsäkring vara rimligt att kräva.
Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB
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Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
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att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
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gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.

REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
Bebyggelseperspektiv
Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
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Förvaltningens kommentar
Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte. SGI:s rekommendation om att kräva säkring av ett block innan antagande
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in Eområde för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
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Under samrådet inkom synpunkter från en fastighetsägare inom planområdet som rörde höjd
och komplementbyggnader. Dessa synpunkter föranledde ingen förändring i planförslaget och
motivering till varför kan läsas i samrådsredogörelsen. Under granskningen av planförslaget
inkom inget yttrande från fastighetsägaren.

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planarkitekt
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Sammanträdesdatum
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§ 139/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45 (Dnr KS2013/457)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE
Bilaga Plankarta original Hermansby 45
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45
Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

ntagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 - Utskottet för Samhälle och utveckling : Protokollsutdrag - Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-11-02
11 (22)

§ 139/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45 (Dnr KS2013/457)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE
Bilaga Plankarta original Hermansby 45
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45
Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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2021-11-03

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131-31)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda
tomterna. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad till det kommunala VA-nätet på
Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda tomter inom planområdena får
kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken.
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att
bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs kommun
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2019/1131

Ändring av detaljplan aktnr. 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-23 91 67
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

28 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Samrådsredogörelse aktnr 57

Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 57) inkommit ett
yttrande.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd,
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om
höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som planhandlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning,
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas
som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav.
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.

28 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Samrådsredogörelse aktnr 57

Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Bestämmelsen om att byggnader ska uppföras i en våning kommer även i granskningsförslaget att föreslås
tas bort. Se kommentar på Bohusläns museums yttrande för motivering.
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade
havsnivåer.
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1131.
Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli
2020 i Stadshuset i Kungälv.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande
bergteknik och el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt.
Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i granskningsutlåtandet
tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten ligger.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
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Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
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avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.
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REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
Bebyggelseperspektiv
Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
Förvaltningens kommentar
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Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in Eområde för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
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Ida Brogren
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2019/1131

Ändring av detaljplan akt nr. 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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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.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:








Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring (denna handling)
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Plankarta ändring
Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:








Undersökning betydande miljöpåverkan
Förstudie Norra Klåverön
Samrådsredogörelse
PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
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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 med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga
tomter. Detta bl.a. då kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk hindrar anslutning av
ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VAnätet via en samfällighet, som dragit egna ledningar till Klåverön. Utöver detta talar
bestämmelser rörande strandskydd, naturvärden, landskapsbild och tillgänglighet emot nya
byggrätter på Klåverön.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svart streckad linje.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse, med hänvisning till platsens läge. En mer
specifik förklaring av ”platsens läge” går inte att finna, men kan tolkas bero på platsens läge
utan fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik och att det vid tiden för planens framtagande
inte fanns tillgång till kommunalt vatten och avlopp.
Enligt boverkets allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga
planens syfte. Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för
tolkning av planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga fastigheter inom det
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen fortsatt
kommer att ligga otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik
förekommer generellt inte. Fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas.
Således bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som
bebos permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av
lämplig byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla
områdets karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I
november 2019 är människor skrivna som permanentboende på fyra av de åtta fastigheterna
inom planområdet (varav en är obebyggd).
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OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen består främst av småskalig fritidsbebyggelse som är
naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig landskapet, enligt rådande
planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden.
Inom det aktuella området är tre fastigheter tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen
och vegetation. De övriga är placerade på mer flacka ytor i anslutning till jordbruksmark.
Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i bergsryggar och höjder).

Bild 2. Foto över bebyggelse inom och strax utanför den norra delen av planområdet.
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Bild 3. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerat med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen i Kungälv kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt
parkeringsfriköp att genomföras.
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Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.

Bild 4. Foto över "huvudvägen", som går igenom planområdet samt bebyggelse i den nordöstra delen
av planområdet.

Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till stor
del av urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial finsand.
Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 2020 en
bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska utlåtandet
rekommenderades mer noggranna undersökningar av ett område i norra delen av planområdet.
En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes i början av 2021.
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Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C.

Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka
bostadshus. Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar
svagt mot strandlinjen.
Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med
ett djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m.
Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom
områden med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är
att förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på
plintar.
Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation.
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar
beaktas. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till
fast botten erfordras för att minska risken för differenssättningar.
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Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. I nordöstra delen av fastigheten Klåverön
3:22 finns ett släntparti med några lösa block, se bild 6 och bild 7. Dessa ligger stabilt i
dagsläget, men kan komma att rasa ned om vibrationsalstrande arbeten så som sprängning eller
andra bergschaktarbeten företas i närheten av området.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 57. Röd
skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.

Området block eventuellt riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i
förslaget till ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får
förses med byggnad. Risken för skada på människor bedöms därför vara låg. Med grund i detta
föreslås inga särskilda bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. Värt att notera är att
fastigheten blocket ligger på är en av de fastigheter som inte får ökad byggnadsarea på grund av
det otillgängliga läget. Ansvaret för att säkra risker av denna typ ligger på fastighetsägaren. Om
sprängning, eller annat bergschaktarbete ska företas, rekommenderas i PM bergteknik även att
en ny, fördjupad undersökning sker av området i anslutning till blocket (se bild 6).
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Bild 7. Det lösa block som förekommer i slänten i nordöstra delen av Klåverön 3:22.

Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt.
Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 57, laga kraftvunnen 1967) syftar till att möjliggöra
fritidsbebyggelse som var väl anpassad till landskapsbilden. Bebyggelsen är placerad på platser
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som är antingen avskärmade av vegetation, eller på lågt belägna platser. På så sätt smälter
bebyggelsen in i landskapet.

Avgränsning

Aktuell detaljplan är belägen söder om den nordligaste udden av Klåverön (bild 1). Området
omfattas av åtta bostadstomter, varav en är obebyggd. Planändringen berör kvartersmarken för
bostad (bild 6).

Bild 8. Gällande detaljplan från 1967. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt
rosa-orange på kartan.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark bostad att
-

endast friliggande bostadshus i en våning får byggas
mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
endast ett bostadshus per somt får uppföras om lägst 30 kvm och högst 75 kvm
byggnadsyta. En uthusdel om högst 20 kvm får byggas.
huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får inte inredas för
bostadsändamål.
byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter
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-

byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader

Lämplighetsprövning
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning)
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.
Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig
skada uppstå på något av nämnda riksintressen.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av
fritidshusområde och hur tillgänglig respektive tomt är.
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Bild 9. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket
omfattar de gula ytorna markerade med rödstreckade linjer.

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden,
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra
del finns en tomt som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Denna tomt föreslås behålla de
ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och få en något lägre nockhöjd jämfört
med de tomter som klarar tillgänglighetskraven.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.
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Bild 10. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår är följande:
-

Borttagande av bestämmelse om våningsantal

-

Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

-

Ökad höjd för bebyggelsen.

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning.

-

Införande bestämmelse om minsta avstånd som byggnad får placeras mot
fastighetsgräns.

Utöver ovanstående ändringar kommer även övriga bestämmelser att formuleras om för att
stämma överens med dagens formuleringar, rekommenderade av Boverket. I tabellen nedan
redovisas de förändringar som föreslås.
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Originalbestämmelser

Formulering ändrade bestämmelser

Kommentar

§1
Med Bf betecknat område får användas endast för
bostadsändamål och får bebyggas endast med hus, som
uppföres fristående och i högst en våning.
§2
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§3
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas
mindre areal än 1000m2.
§4
Inom tomtplats å med Bf betecknat område får
uppföras endast en byggnad innefattande bostadsdel
om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och
uthusdel om högst 20 m2:s byggnadsyta.

Användningsbestämmelsen justeras till att endast ange ”B”.
f1 - Endast friliggande byggnader.

Bestämmelsen om att hus får byggas i högst en
våning tas bort.

”Marken får inte förses med byggnad”.

Formuleringen ändras till den formulering
Boverket idag rekommenderar.

§5
Å med Bf betecknat område får huvudbyggnad icke
inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får icke inredas
för bostadsändamål.
§6
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 3,0 meter.

v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet

§8
Byggnads yttertak får givas en lutning mot
horisontalplanet av högst 30○.

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
f2 - Högst en huvudbyggnad per fastighet.
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm.
e3 – Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 20
kvm.

e4 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 m räknat
från medelmarknivå invid byggnad.
e5 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat
från medelmarknivå invid byggnad.
e6 - Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 m
räknat från medelmarknivå invid byggnad.
f3 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet
får utökad byggnadsarea.

Istället för att reglera höjden på byggnader med
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd.
Huvudbyggnaden på byggrätten placerad på
stamfastigheten får nockhöjd 6,5 m, övriga 5,5 m.
Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället
för största tillåtna takvinkel.

Ny bestämmelse

Formulering ny bestämmelse

Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen
från översvämning.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat
översvämningsskydd anordnas till den höjden.
p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger
under eller i närheten av +2,9 meter över
nollplanet i höjdsystemet RH2000.
Bestämmelsen införs där byggrätter inte avskiljs
med ”prickmark” och där fastigheter är möjliga att
stycka av.

Notering tas bort från plankartan.

Förordnanden enligt 113 § byggnadsstadgan
upphörde att gälla 2019-01-01.

Bestämmelse som reglerar byggnaders placering i
förhållande till fastighetsgräns.

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan
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Ändring av bestämmelse om friliggande hus och våningsantal
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande våningsantal m.m. (§ 1) lyder:
”BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING, BYGGNADSSÄTT OCH
VÅNINGSANTAL
Med Bf betecknat område får användas endast för bostadsändamål och får bebyggas endast
med hus, som uppföres fristående och i högst en våning.”
Föreslagen ändring
Markanvändningsbestämmelsen på plankartan justeras till att enbart ange ”B” – Bostad.
Bestämmelsen om friliggande hus läggs in som en egenskapsbestämmelse. För att möjliggöra en
inredd övervåning föreslås även bestämmelsen om att hus endast får ha en våning tas bort.

Mark som inte får bebyggas
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 2) lyder:
”MARK, SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”
Föreslagen ändring
Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.”
Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för
kvartersmark/bebyggandets omfattning.
I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga.
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Bild 11. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.

Ökad byggnadsarea
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 4) lyder:
”ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS
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Inom tomtplats å med Bf betecknat område får uppföras endast en byggnad innefattande
bostadsdel om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och uthusdel om högst 20 m2:s
byggnadsyta.”
Föreslagen ändring
Byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75
respektive 100 kvm. Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får
en utökning av byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna
utökning bedöms vara acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort
fortsatt kommer ha kvar sin nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. Den fastighet
som ligger i ett otillgängligt läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm
byggnadsarea. Alla bostadsfastigheter kommer fortsatt att kunna uppföra en
komplementbyggnad på upp till 20 kvm byggnadsarea. En separat bestämmelse införs som
anger att endast en huvudbyggnad per fastighet får uppföras.

Reglering av bebyggelsens höjd
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 6) lyder:
”BYGGNADS HÖJD
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter.”
Föreslagen ändring
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning. Hösta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. I ett
egenskapsområde i den sydöstra delen av planområdet, på stamfastigheten föreslås
huvudbyggnad få en högsta tillåten nockhöjd på 6,5 meter. Detta då den befintliga byggnaden
har en högre höjd än övrig bebyggelse inom planområdet, den ligger avskilt från övrig
bebyggelse och en högre höjd bedöms fungera med hänsyn till landskapsbild.
Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad.
Detta för att beräkningen av medelmarknivå inte ska utgå från den nivå som allmän plats har
invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på en tomt annars kan få stor påverkan på hur hög en
byggnad i slutändan kan bli.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Bestämmelse rörande placering av byggnad
På ett antal platser införs en bestämmelse som reglerar att byggnader ska placeras minst 4,5
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen införs där ingen naturmark, gatumark eller
”prickmark” avgränsar olika bostadsfastigheter. Bestämmelsen införs även där möjlighet finns
att stycka av tomter.

Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4.
Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar,
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer.
En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för
befintlig bebyggelse. Bestämmelsens lydelse föreslås vara:
”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”
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Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten
”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 12. Bilden visar för nordvästra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta),
säkerhetsnivå 1 (orange yta) och säkerhetsnivå 2 (röd yta).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är
att de utökade byggrätter som planändringen syftar till är så pass begränsade, att betydande
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
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ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 57,
Klåverön Mellangård 3:4 m.fl., för fastigheterna Kläverön 3:45 m.fl.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
Samråd kvartal 2, 2020
Granskning kvartal 2, 2021
Antagande kvartal 4, 2021

Genomförandetid
PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också
för den fråga som ändringen avser.
Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen
avser.
Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)
Genomförandetiden för planändringarna är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft.
Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo.
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för VA som förvaltas av Klöveröns VAsamfällighetsförening, samt en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Klåveröns
vägsamfällighet.
Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätt i begränsad omfattning inom befintliga
bostadsfastigheter behövs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad
högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande
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plantaxa. Detta omfattar alla fastigheter inom planområdet förutom en fastighet som inte får
utökad högsta tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en obebyggd fastighet är via Klöveröns VA-samfällighet
anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands
avloppsreningsverk är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men
den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet får kommunen enligt beslut från
Länsstyrelsen, dat. 2014-10-21, ansluta till Marstrands avloppsreningsverk.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på
trafik och parkering vara försumbar.
El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av
ändring görs hos respektive nätägare.

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar
har skett med personal från enheter bygglov, miljö, Trafik gata park, VA och renhållning.

Kungälvs kommun 2021-12-02
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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Antagandehandling 2021-12-02
PLANAVGIFT

Planändring med diarienr KS2019/1131 omfattar all kvartersmark för
bostadsändamål inom planområdet.
Ändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx.

Planavgift tas vid bygglov ut för alla fastigheter inom planområdet,
bortsett från fastigheten Klåverön 3:22.

Ida Brogren
Enhetschef plan

e1 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1 b1

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR
Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Fastighetsförteckning

e2 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1

e1 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1 b1 p1

e1 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1 p1
e1 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1

e1 e3 e5 e6 d1 f1 f2 f3 v1

e1 e3 e4 e6 d1 f1 f2 f3 v1 p1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm
e1
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm
e2
Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 20 kvm
e3
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter räknat från
e4
medelmarknivå invid byggnad.
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter räknat från
e5
medelmarknivå invid byggnad.
Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter räknat från
e6
medelmarknivå invid byggnad.
Marken får inte förses med byggnad

Utformning
f1
f2
f3
Utförande
b1

Endast friliggande byggnader
Högst en huvudbyggnad per fastighet
Takvinkeln ska vara minst 14 grader
Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem
RH2000, om inte annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm
d1

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1
Huvudbyggnad får ej inrymma mer än en lägenhet

Placering
p1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr KS2019/1131 vinner laga kraft.
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§ 140/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57
Bilaga Plankarta original aktnr 57
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 140/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57
Bilaga Plankarta original aktnr 57
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132-29)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda
tomterna. Nya bostadstomter prövas således inte. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad
till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda
tomter inom planområdena får kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken.
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera
planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att
bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

ande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 - KS2019/1132-29 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 : Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245

4(4)
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2019/1132

Ändring av detaljplan aktnr. 245.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:51

ADRESS

PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-23 91 67
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 245) inkommit ett
yttrande.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd samt
räddningstjänstens möjligheter till insats. Till följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska
utredningar genomförts och förutsättningar för räddningstjänsten att göra insatser har undersökts.
Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras.
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras.
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom de planer som ändras har källare och/eller
övervåning, är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan
planbestämmelse skulle innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där
avvikelsen inte kan bedömas som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
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takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.

Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Att i planen reglera exakt placering av byggnaden innebär att detaljplanen blir mycket oflexibel. Det skulle
exempelvis innebära att man redan idag skulle behöva fatta beslut om i vilken riktning en tillbyggnad skulle
ske.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras
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KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer är inte
aktuell för denna planändring (aktnummer 245), då planområdet med god marginal ligger ovanför
rekommenderad lägstanivå.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår att planavgift tas ut vid bygglov.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
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Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.
Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 245.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1132.
Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli
2020 i Stadshuset i Kungälv.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar och, de nya byggrätternas höjd och hur underjordiska ledningar ska hanteras.
Yttrandena har inte föranlett några förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i
planbeskrivningen i stycket rörande el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
För ändringen av detaljplanen aktnummer 245 finns inga kommentarer i PM bergteknik som
påverkar planen. Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i
granskningsutlåtandet tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten
ligger.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
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Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
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Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.

REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
Bebyggelseperspektiv
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Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
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Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i stycket rörande el och
teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte.

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2019/1132

Ändring av detaljplan aktnr. 245

DEL AV KLÅVERÖN 3:4
för fastigheten: Klåverön 3:51

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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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.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
 Planbeskrivning original
 Planbeskrivning ändring (denna handling)
 Plankarta original
 Plankarta ändring
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
Övriga handlingar:








Undersökning betydande miljöpåverkan
Förstudie Norra Klåverön
Samrådsredogörelse
PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://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.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga
tomter, framförallt p.g.a. kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning
av ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuell fastighet är ansluten till det kommunala VAnätet via en samfällighet, som anlagt egna ledningar till Klåverön.
Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen.
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas
till permanentboende.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till att ”…ge underlag till ytterligare ett fritidshus…”. Enligt boverkets
allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens
syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av
planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för den befintliga fastigheten inom den
befintliga detaljplanen. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den ursprungliga planens
syfte att skapa ytterligare ett fritidshus. Detta eftersom det aktuella området ligger otillgängligt,
vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. Fast
förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. I bedömningen av lämplig
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets
karaktär. Detta har inneburit att endast en mindre ökning av byggrätten föreslås. Således
bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos
permanat uppskattas fortsatt vara låg, även efter de planändringar som genomförs på Klåverön.

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Det aktuella planområdet omfattar endast en fastighet, där ett bostadshus är
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placerat på en ”platå”, i en bergssluttning. Området karaktäriseras av en stor del berg i dagen,
med lite högre vegetation i östra delen, närmast Klåveröns huvudväg.

Figur 1. Foto tagen från huvudvägen västerut in över planområdet.
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Figur 2. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerad med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet ansluten till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen rörande boendeparkering i Kungälvs kommun är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt
parkeringsfriköp att genomföras.
Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.
Geoteknik
Marken inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av
urberg. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten
2020 en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska
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utlåtandet bedömdes marken inom planområdet utgöra fastmark och inga kompletterande
undersökningar bedömdes vara nödvändiga.

Figur 3. Utdrag från SGU:s geokarta. Röd yta är urberg, orangea ytor är postglacial and.
Svartstreckade linjen visar ungefärligt planområde.

Bergteknik
Den bergtekniska utredningen påträffade inga block eller bergpartier som kan orsaka problem
för detaljplaneområdet.
Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt.
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Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 245) antogs 1993-06-17 och vann laga kraft 1993-07-14. I
gällande detaljplan omfattas hela planområdet av kvartersmark bostad, där all kvartersmark är
”prickmark” bortsett från cirka 80 kvm som får bebyggas. Detaljplanen är en så kallad
frimärksplan som helt ligger inom en äldre fritidshusplan från 50-talet.

Figur 4. Områdets ungefärliga placering på Klåverön.

Avgränsning

Planändringen omfattar all kvartersmark för bostad, vilket innebär att hela det gällande
planområdet ingår (gulmarkerat i figur 5). Storleken på planområdet är cirka 1450 kvm.
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Figur 5. Urklipp från gällande plankarta från 1993.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger inom planområdet markanvändning bostad med
- Byggnadsarea cirka 80 kvm (den area som inte är prickmark)
- Högsta byggnadshöjd 3 meter
- Taklutning 30 grader
- Fasadmaterial skall utgöras av träpanel

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostad och utgår i huvudsak från hur
större byggrätt påverkar landskapsbilden och den befintliga karaktären av fritidshusområde.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har också ändrats så att de rekommendationer som
idag gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
9
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möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer.
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.

Figur 6. Urklipp ur förslag till ändrad plankarta över planområdet.

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande:
-

Ökad byggnadsarea.

-

Ökad höjd för bebyggelsen

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

Införande av bestämmelse om att komplementbyggnad inte får uppföras
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-

Införande av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek

I tabellen nedan redovisas de förändringar som föreslås i planändringen.
Originalbestämmelser

Formulering ändrade
bestämmelser

Kommentar

Marken får inte bebyggas

Marken får inte förses med
byggnad.

Formuleringen ändras till
den formulering Boverket
idag rekommenderar.

Högsta byggnadshöjd 3 meter

e2 - Högsta nockhöjd för
huvudbyggnad är 5,5 meter
räknat från medelmarknivå
invid byggnad.
f1 - Takvinkeln ska vara minst
14 grader.

Taklutning 30 grader

Fasadbeklädnad skall utföras av
träpanel

f2 - Fasadbeklädnad ska utföras
av träpanel.

Ny bestämmelse

Formulering ny
bestämmelse

Bestämmelse som anger största
tillåtna byggnadsarea för
huvudbyggnad.
Bestämmelse om att
komplementbyggnad inte får
uppföras
Bestämmelse om minsta
fastighetsstorlek.

e1 – Största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 100 kvm.
e3 – Komplementbyggnad får ej
uppföras.
d1 – Minsta fastighetsstorlek är
1000 kvm.

Då bebyggelsens höjd föreslås
regleras med nockhöjd
istället för byggnadshöjd,
sätts en bestämmelse om
minsta tillåtna takvinkel
istället för största tillåtna
takvinkel.
Bestämmelsen kvarstår, men
anges på plankartan med en
bokstav med indexsiffra.

Bestämmelsen införs för att
inte komplementbyggnad ska
kunna uppföras.
Bestämmelsen inför då det
inte bedöms lämpligt att
stycka av fastigheten.

Byggnadsarea
Bestämmelsen om största byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås ändras från ca 80 kvm till
100 kvm. En egenskapsbestämmelse läggs in som reglerar byggnadsarea (e1) istället för att med
”prickmark” reglera exakt plats för huvudbyggnaden.

Bebyggelsens höjd
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning och takvinkel. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5
meter. Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid
byggnad. Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän
plats har invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket
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Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid
allmän plats bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på tomten annars kan få stor påverkan på
hur hög en byggnad i slutändan kan bli.

Takvinkel
Bestämmelsen om takvinkel föreslås ändras från att ange exakt 30 grader till att ange att
takvinkeln ska vara minst 14 grader (f1). Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel
istället för en exakt tillåten takvinkel. Minsta tillåtna takvinkel föreslås vara 14. En taklutning
på minst 14 grader möjliggör bebyggelse med relativt flacka tak, som karaktäriserar många
sommarstugeområden från 1950-60 talen. Eftersom det inte finns någon gräns för högsta
tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare taklutningar.

Mark som inte får bebyggas
Bestämmelsen om ”prickmark” ändras till att överensstämma med dagens (år 2021)
rekommenderade formulering i boverkets planbestämmelsekatalog – från ”marken får inte
bebyggas” till ”marken får inte förses med byggnad”. Prickmarkens omfattning minskas också
för att möjliggöra en friare placering av huvudbyggnaden.

Figur 7. Den rödmarkerade ytan omfattar det område där mark som inte får bebyggas tagits bort.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Fasadmaterial
Bestämmelsen om att fasadmaterial ska utgöras av träpanel får beteckningen får beteckningen f2
- Fasadbeklädnad ska utföras av träpanel.

Bestämmelse om komplementbyggnad
En bestämmelse införs som hindrar att komplementbyggnader uppförs. Detta då platsen inte
bedöms tåla det stora antal byggnader som annars skulle kunna placeras på tomten. Utöver den
huvudbyggnad detaljplanen tillåter finns även möjlighet att uppföra attefallshus och friggebod.

Fastighetsstorlek
En bestämmelse om att minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm införs. Syftet med denna
bestämmelse är att hindra att fastigheten planområdet omfattar inte ska kunna styckas i två.
Detta då det inte bedöms lämpligt att ett nytt bostadshus uppförs på platsen med hänsyn till
planområdets/fastighetens nuvarande storlek, platsens karaktär och landskapsbild. Denna
bedömning stärks med grund i de möjligheter till byggnation genom bygglovbefriade åtgärder,
såsom friggebod och attefallshus, vilket skulle kunna leda till att platsen blir extremt
tätbebyggd.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är
att den utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en ifylld undersökning av
betydande miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
Ändring av detaljplan akt nr. 245, del av Klåverön 3:4 för fastigheten Klåverön 3:51, Kungälvs
kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
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Samråd kvartal 2, 2020
Granskning kvartal 2, 2021
Antagande kvartal 4, 2021.

Genomförandetid
PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också
för den fråga som ändringen avser.
Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen
avser.
Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)
Genomförandetiden för ändringarna är 5 år från och med det datum planändringen vinner
laga kraft. Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella.
Övriga planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar
får ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheten är i privat ägo. Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätten inom
befintlig fastighet krävs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för fastigheten som genom planändringen får utökad högsta
tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på fastigheten som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endast mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintlig fastighet bedöms påverkan på
trafik och parkering vara försumbar.
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El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av
ändring görs hos respektive nätägare.

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar
har skett med personal från enheter bygglov och miljö.

Kungälvs kommun 2021-12-02
För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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B
e1 e2 e3 d1 f1 f2

PLANAVGIFT

Planavgift tas ut vid bygglov.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR TILLHÖRANDE
PLANÄNDRING DNR KS2019/1132
Planbeskrivning ändring
Fastighetsförteckning

Planändring med diarienr KS2019/1132 omfattar all kvartersmark för
bostäder.
Ändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr
KS2019/1132 vinner laga kraft.
Ida Brogren
Enhetschef plan

Bebyggandets omfattning
e1
Största byggnadsarea för huvudbyggnad
är 100 kvm.
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter
e2
räknat från medelmarknivå invid byggnad.
Komplementbyggnad får ej uppföras.
e3
Marken får inte förses med byggnad.
Fastighetsstorlek
d1
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
Utformning
Takvinkeln ska vara minst 14 grader.
f1
f2
Fasadbeklädnad skall utgöras av träpanel.
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§ 141/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 245
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245
Bilaga Plankarta original aktnr 245
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
(Dnr MOBN2021/0111-1)
Sammanfattning
Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden,
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet.
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma
form och innehåll.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.
De punkter som föreslås strykas är följande;




”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning,
följa upp mål, program och planer
ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras”

Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Juridisk bedömning
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.
Bakgrund
Samtliga av kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas
verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Dessa reglementen
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uppdateras och revideras vid behov, och tidigare revideringar av Miljö, - och
byggnadsnämndens reglemente har föranletts av revisionsgranskningar.
Vid revisionens senaste granskning framhålls att nämndernas reglementen inte
överensstämmer med varandra, samt att det i Miljö-och byggnadsnämndens reglemente
förekommer beskrivningar av arbetssätt som inte är i enlighet med verksamhetens faktiska
utförande. Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. De revideringar som föreslås omfattar avsnittet Verksamhetens
inriktning (2 §), och innebär att stryka några punkter samt komplettera en punkt.
Verksamhetens bedömning
Revideringen av reglementet är begränsad till att enbart omfatta avsnittet Verksamhetens
inriktning 2 §. I Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente framgår i befintlig version följande
stycke;
” Verksamhetens inriktning
2 § /---/ Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt. Därutöver skall nämnden;
• inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag
till verksamhetsinriktning,
• följa upp mål, program och planer,
• ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål,
program och planer kan genomföras,
• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till miljö
och byggnadsnämnden,
• i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor.”
Revidering
Föreslagen revidering är begränsad till att enbart innebära att stryka de tre översta punkterna,
samt att komplettera sista punkten. Avsnittet efter revidering skulle se ut enligt följande;
”Verksamhetens inriktning
2 § /---/ Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt. Därutöver skall nämnden;
• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till miljö
och byggnadsnämnden,
• i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.”
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument, då den syftar till att
förtydliga verksamhetens organisation och struktur.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att förtydliga reglementets beskrivning av Miljö, - och byggnadsnämndens arbetssätt är
relevant ur ett medborgarperspektiv då medborgare ska kunna få en tydlig och transparent
uppfattning av den kommunala verksamheten.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper
enligt ordinarie rutiner. Förslaget syftar till att förtydliga verksamhetens organisation, arbetssätt
och struktur i befintligt reglemente, så att reglemente är i enlighet med verksamheten.
Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.

Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:
Karin Ek
Thorbjörnsson/Komm
unkansliet
För kännedom till:
Erik Lindskog
Håkan Hambesson

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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Föreslagna revideringar av reglemente

Miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
Reglemente

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
tidigare beslut
Datum för beslut:
Datum för ikraftträdande:
Senast ändrad av:

Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige Ersätter
2021-01-28, § 16/2021
Nämndsekreterare
1
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde
Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter
1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet
Verksamhetens inriktning
2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver skall
nämnden Därutöver har nämnden till uppgift att:
•

inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer,

•

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

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
miljö och byggnadsnämnden,

•

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

2
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Delegering från kommunfullmäktige
3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande
ärendegrupper
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen
2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen
3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen
4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter,
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser.
5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar
6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar
Övriga uppgifter
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.
Delegationsbestämmelser
5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att
besluta å nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
3
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana
beslut skall anmälas till sektorschefen.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.
Budget och redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full
insyn i aktuella kostnader.
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde.
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.
4
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra.
Delgivning
8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Sammansättning
9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha
några utskott.
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening
antecknad till protokollet.
Jäv/växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

5
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden
14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Sammanträdena
Tidpunkt
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
6

30 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente - MOBN2021/0111-1 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente : MOBN Reglemente Förslag till revidering

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
Ärendenas beredning
17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
Justering av protokoll
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

7
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Undertecknande av handlingar/expeditioner
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande på distans

22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.

8
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde
Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter
1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet
Verksamhetens inriktning
2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver har
nämnden till uppgift att:
•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
miljö och byggnadsnämnden,

•

i sitt arbete beakta miljö, - funktionshinder-, integrations-, mångfald-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

2
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Delegering från kommunfullmäktige
3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande
ärendegrupper
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen
2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen
3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen
4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter,
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser.
5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar
6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar
Övriga uppgifter
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.
Delegationsbestämmelser
5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att
besluta å nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
3
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana
beslut skall anmälas till sektorschefen.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.
Budget och redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full
insyn i aktuella kostnader.
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde.
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.
4
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra.
Delgivning
8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Sammansättning
9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha
några utskott.
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening
antecknad till protokollet.
Jäv/växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

5
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden
14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Sammanträdena
Tidpunkt
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
6
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
Ärendenas beredning
17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
Justering av protokoll
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

7

30 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente - MOBN2021/0111-1 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente : MOBN Reglemente - Ny version

Undertecknande av handlingar/expeditioner
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande på distans

22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.

8
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-22
1 (2)

§ 127/2021

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
(Dnr MOBN2021/0111)
Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden,
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet.
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma
form och innehåll.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.
De punkter som föreslås strykas är följande;




”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning,
följa upp mål, program och planer
ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras”

Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Bilaga MOBN Reglemente Förslag till revidering
Bilaga MOBN Reglemente - Ny version
Förslag till kommunfullmäktige
1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.
__________
Expedieras till:
Karin Ek Thorbjörnsson/Kommunkansliet
För kännedom till:
Erik Lindskog, Håkan Hambesson

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justeras sign
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Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Oskar Engdahl
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11/16/2021

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr
KS2021/1738-1)
Sammanfattning
Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens
arbetssätt. Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas.
Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts.
Det stycke som bör strykas är följande:
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt
bestämmelser i detta reglemente.
Stycket ersätts med:
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande
sätt.
De punkter som bör strykas är följande:
-

Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning.
Följa upp mål, program och planer.
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att
angivna mål, program och planer kan genomföras.
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
överförmyndarnämnden.
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
ADRESS
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jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.
Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Juridisk bedömning
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725).
Ingen fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.
Bakgrund
Samtliga av kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas
verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens
granskningar framhålls att nämndernas reglementen inte överensstämmer med varandra,
samt att det i Överförmyndarnämndens fall framkommer arbetsbeskrivningar som inte är
korrekta utifrån det arbetssätt nämnden har.
Verksamhetens bedömning
Revidering av reglementet avser § 2 verksamhetens inriktning.
Verksamhetens inriktning (2 §)
Revideringen avser hur verksamheten bedrivs föreslås ändras.
Följande stycke strycks:
“Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs I enlighet med de föreskrifter som
kan finnas I lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser
I detta reglemente.”
Stycket ersätts med följande:
“Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden
skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.”
Följande fyra punkter föreslås strykas:
-

Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning.
Följa upp mål, program och planer.
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras.
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
överförmyndarnämnden.
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-

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

Enligt revisionsrapporten har överförmyndarnämndens arbete beskrivits i praktiken utföras
på ett annat sätt än vad som åligger nämnden enligt reglementet.
Med anledning av det föreslås att stycket avseende hur verksamheten bedrivs revideras och att
de fyra punkterna stryks och ersätts med två nya så att reglementet motsvarar det arbete som
överförmyndarnämnden de facto utför.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De föreslagna ändringarna är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 9 oktober 2006
(KF2005/9). I övrigt berör de föreslagna ändringarna inte särskilt kommunfullmäktiges
strategiska mål och relevanta styrdokument.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Förslaget till beslut har inte någon påverkan på bedömningen utifrån målen i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument, då den syftar till att
förtydliga verksamhetens organisation och struktur.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget till beslut har i sig inte någon påverkan på medborgare eller brukare.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till beslut har i sig inte några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.
Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Reglemente för Kungälvs
kommuns
överförmyndarnämnd
Reglemente

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut:
Datum för beslut:
Senast ändrad av:

Nämndsekreterare/Kommunkansliet
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
KF § 49/2020
2021-
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Ansvarsområde
1 § Överförmyndarnämnden ska:
•
•
•

Fullgöra de uppgifter som överförmyndarnämnden ansvarar för enligt gällande författningar.
Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör
överförmyndarnämndens verksamhetsområde.
Lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

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

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

-

Nämndens ansvarsområde med hänvisning till författningar
3 § Överförmyndarnämnden är den nämnd som enligt 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör kommunens
uppgifter inom det område som ankommer på överförmyndare. När det i annan författning hänvisas till den
nämnd som avses i 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör överförmyndarnämnden de kommunala
uppgifter som författningen anger.
Överförmyndarnämnden ansvarar i sin verksamhet för behandling av personuppgifter enligt vad som
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen),
samt tillhörande författningar.
Övriga uppgifter
4 § Överförmyndarnämnden ska:
•
•

Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens
verksamhetsområde.
Ansvara för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. I kommunallagen anges vilka
ärendsom inte får delegeras.
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna bestämmer nämnden i särskild
delegeringsordning. Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet
eller i övrigt av större vikt.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det ska ske.
Av Föräldrabalkens 19 kap 14 § 3 st. framgår att delegationsbeslut utifrån denna lag ej behöver anmälas till
överförmyndarnämnden. Vilka beslut fattade på delegation som ska anmälas till nämnden framgår därför
av nämndens delegeringsordning.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.
Budget och redovisningsskyldighet
6 § Överförmyndarnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Överförmyndarnämnden ska dock ha möjlighet till
full insyn i aktuella kostnader.
Överförmyndarnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden genomfört viss verksamhet inom ramen
för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.
Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
7 § Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden har en ordförande och en
vice ordförande.
Tid för sammanträde
8 § Överförmyndarnämnden beslutar om tid och plats för sina sammanträden.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör
åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sättOm varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem
bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre
ner i ordningen
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna, och få sin mening antecknad till protokollet.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättare av ledamot
12 § Samtliga ersättare kallas till sammanträde. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare s

Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre
tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen bör
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
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av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före den tidpunkt som
har fastställts för justering av protokollet.
Justering av protokoll
16 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart.
Delgivning
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller anställd som nämnden
utser.
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av
fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande på distans
19 § Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

31 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente - KS2021/1738-1 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente : Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente

Förslag till revidering.
Röd markering tas bort.
Grön markering läggs till.

Reglemente för Kungälvs
kommuns
överförmyndarnämnd
Reglemente

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt
organ: Beslutad av:
Ersätter tidigare
beslut: Datum för
beslut: Senast ändrad

av:

31 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente - KS2021/1738-1 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente : Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente

Nämn
dsekret
erare/K
ommu
nkansli
et
Överfö
rmynd
arnäm
nden
Komm
unfull
mäktig
e
KF § 49/2020

31 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente - KS2021/1738-1 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente : Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Ansvarsområde
1 § Överförmyndarnämnden ska:




Fullgöra de uppgifter som överförmyndarnämnden ansvarar för enligt gällande författningar.
Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet
berör överförmyndarnämndens verksamhetsområde.
Lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser i detta
reglemente.
Därutöver har nämnden till uppgift att:
-

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







Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning.
Följa upp mål, program och planer.
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras.
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

Nämndens ansvarsområde med hänvisning till författningar
3 § Överförmyndarnämnden är den nämnd som enligt 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör kommunens
uppgifter inom det område som ankommer på överförmyndare. När det i annan författning hänvisas till
den nämnd som avses i 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör överförmyndarnämnden de kommunala
uppgifter som författningen anger.
Överförmyndarnämnden ansvarar i sin verksamhet för behandling av personuppgifter enligt vad som
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(dataskyddsförordningen), samt tillhörande författningar.

31 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente - KS2021/1738-1 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente : Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente

Övriga uppgifter
4 § Överförmyndarnämnden ska:



Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom
nämndens verksamhetsområde.
Ansvara för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta
på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. I kommunallagen anges vilka
ärendsom inte får delegeras.
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna bestämmer nämnden i särskild
delegeringsordning. Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det ska
ske. Av Föräldrabalkens 19 kap 14 § 3 st. framgår att delegationsbeslut utifrån denna lag ej behöver
anmälas till överförmyndarnämnden. Vilka beslut fattade på delegation som ska anmälas till nämnden
framgår därför av nämndens delegeringsordning.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.
Budget och redovisningsskyldighet
6 § Överförmyndarnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Överförmyndarnämnden ska dock ha möjlighet
till full insyn i aktuella kostnader.
Överförmyndarnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden genomfört viss verksamhet inom
ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.
Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
7 § Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden har en ordförande och en
vice ordförande.
Tid för sammanträde
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8 § Överförmyndarnämnden beslutar om tid och plats för sina sammanträden.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör
åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sättOm varken ordföranden eller vice ordföranden kan
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare
som kommer längre ner i ordningen
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna, och få sin mening antecknad till protokollet.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får
åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättare av ledamot
12 § Samtliga ersättare kallas till sammanträde. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare s
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Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen bör
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före den tidpunkt som
har fastställts för justering av protokollet.
Justering av protokoll
16 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart.
Delgivning
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller anställd som nämnden
utser.
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs
av fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande på distans
19 § Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
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ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-17
1 (2)

§ 26/2021

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr
ÖN2021/0009)
Sammanfattning
Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens arbetssätt.
Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas.
Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts.
Det stycke som bör strykas är följande:
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Stycket ersätts med:
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i
enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs
på ett övrigt tillfredsställande sätt.
De punkter som bör strykas är följande:


Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag till
verksamhetsinriktning.
Följa upp mål, program och planer.
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål, program
och planer kan genomföras.
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.
De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
överförmyndarnämnden.
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.
Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med
upprättat förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente
ÖN2021/0009-1
Justeras sign
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-17
2 (2)

Förslag på Överförmyndarnämndens reglemente ÖN2021/0009
Förslag till kommunfullmäktige
Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.
__________
Expedieras till
Kommunstyrelsen
För kännedom till

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Justeras sign

32 Politisk dialog VA - :

Denna behandling '32 Politisk dialog VA' har inget tjänsteutlåtande.

33 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen - :

Denna behandling '33 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen' har inget tjänsteutlåtande.

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - :

Denna behandling '34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag' har inget
tjänsteutlåtande.
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Gryning Vård AB
2021-10-29
Information till förbundsstyrelsen
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Ägarstyrning under året
Klargörande frågor
till kommunerna
inför strategiska
vägval i ägarkretsen

November
2020

Ordinarie
ägarsamråd

Ordinarie
ägarsamråd

Dialog mellan
ordf samt
ägarombuden
i ägarkretsen.

Mars
2021

Ordinarie
ägarsamråd
Dialog mellan
ordf samt
ägarombuden
i ägarkretsen.

Juni
2021

Juli
2021

September
2021
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Nästa steg
Ägarrepresentanterna ges i uppdrag att
genomföra en översyn av bolagsordning,
ägardirektiv, konsortialavtal och
styrelsesammansättning inför
kommande mandatperiod, i syfte att
säkra att bolagets ändamål stämmer
överens med kommunernas behov och
att minska den ekonomiska risken för
ägarkonstellationen över tid.
Förbundsstyrelsen hålls informerade om
det pågående och fortsatta arbetet.
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Hållbar stad – öppen för världen

Göteborgs Stads arbete inom
trygghetsområdet
2021-10-29

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Göteborgs stad 2021-10-29

Alla som lever, vistas eller verkar i staden ska ha
upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker
stad. Alla ska kunna röra sig fritt och ingen ska
begränsas i sitt vardagsliv eller behöva avstå från
att besöka en plats på grund av otrygghet till följd
av rädslan att utsättas för brott.
Foto: Lo Birgersson
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Två ingångar och perspektiv

Motverka organiserad
brottslighet

Trygghetsskapande och
brottsförebyggande

Hållbar stad – öppen för världen
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Trygghetsskapande och brottsförebyggande
perspektiv
• Ett nytt trygghetsskapande och
brottsförebyggande program är under
beredning och som ska omfatta stadens
samlade arbete inom området.
• En ambitionshöjning och ett förtydligande av
ansvar för alla bolag och förvaltningar

Hållbar stad – öppen för världen
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Trygghetsskapande och brottsförebyggande
samverkan med polisen
• Central samordning av stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete sker
via en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och ansvariga förvaltnings- och
bolagsdirektörer i Staden.
• Central samordning av stadens samverkan med Polismyndigheten sker via en central
samordningsgrupp som leds av stadsdirektör och polischef. I gruppen ingår även
lokalpolisområdeschefer, stadsledningskontoret och ansvariga förvaltningsdirektörer.
• Det lokala operativa trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska
samordnas på stadsområdesnivå av socialförvaltningarna med stadsområdesansvar.

• Göteborgs Stad arbetar sedan år 2010 utifrån
samverkansöverenskommelse/-er med Polismyndigheten
för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Överenskommelsen är under omarbetning.

Hållbar stad – öppen för världen
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Myndighetssamverkan
• Staden ingår och leder myndighetssamverkan
mot organiserad brottslighet.
Via kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet sker samverkan mellan 13
myndigheter för att motverka gängkriminalitet,
organiserad brottslighet, otillåten påverkan och
våldsbejakande extremism.
• Som grund för kunskapscentrums uppdrag
finns en avsiktsförklaring. En revidering av
avsiktsförklaringen är under beredning
beräknas vara klar i slutet av 2021.

Hållbar stad – öppen för världen
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Uppföljning och
kunskapsbaserade centrala
lägesbilder

Hållbar stad – öppen för världen
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Uppföljning och kunskapsbaserade centrala
lägesbilder
Mottagare: kommunstyrelsen och dess trygghetsråd

mars
•
•

•
•
•

Arbetet med att motverka
kriminalitet bland barn/unga
och vuxna.
Rekrytering till
våldsbejakande extremistiska
miljöer och organiserad
brottslighet/kriminella gäng
Trygghet i grundskola och
gymnasium
Brottsoffer- och anhörigperspektivet
Våldsbejakande extremism

Hållbar stad – öppen för världen

augusti
•
•
•
•

Sociala medier, digitala ytor
Ekonomi- och
beslutsperspektivet
Otillåten påverkan
Det aktuella nu-läget

årsrapport
•
•

•
•

Otrygga platser (alla
förvaltningar och bolag)
Fyra lägesbilder utifrån
stadsområdets samlade
trygghetsskapande arbete
(socialförvaltningarna)
Platssamverkan och BID
Det samlade systematiska
brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet
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Göteborgarnas upplevelser
av trygghet och otrygghet

Hållbar stad – öppen för världen
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Otrygghet i nationell jämförelse

60

50

40

30

20

10

0

Utsatthet för
egendomsbrott mot
hushåll

Oro för att närstående
ska drabbas av brott

Förtroende för polisens
Avstått från någon
sätt att bedriva sitt arbete aktivitet på grund av oro
för att utsättas för brott

Göteborg

Stockholm

Orons påverkan på
livskvaliteten

Malmö
Källa: NTU 2019-2020

Hållbar stad – öppen för världen
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Viktigaste samhällsfrågorna i Göteborg

”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast idag i
Göteborg? Ange högst tre frågor/samhällsproblem.” (%)

Källa: SOM-undersökningen
i Göteborg 2016-2020
Hållbar stad – öppen för världen
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Trygghet i bostadsområdet

”Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde” (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Staden

Nordost

Centrum
2018 Helt riktigt

Sydväst

Hisingen

2020 Helt riktigt
Källa: SOM-institutet 2021

Hållbar stad – öppen för världen
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Trygghet i bostadsområdet

”Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde” (%)

Backa
Östra Biskopsgården

Västra Biskopsgården
Stora Högsbo
Centrala Tynnered
Frölunda torg Tofta
Majorna Stigberget Masthugget

Olskroken Bagaregården Redbergslid
Norra Centrum
Kortedala
Södra Angered
Bergsjön
Fördjupning 2021: Vad får
dig att känna dig mer
trygg i ditt bostadsområde

0

Nordost

10

Centrum

20

30

Sydväst

40

50

60

70

80

Hisingen
Källa: SOM-institutet 2021
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Otrygghet i bostadsområdet

De tre grupper av göteborgare som
upplever den högsta graden av otrygghet
i sitt bostadsområde är:
• kvinnor
• de som bor i resurssvaga områden
• de som hyr sin bostad

Källa: SOM-institutet 2021
Hållbar stad – öppen för världen
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Trygghet i skolan

Årskurs 9

Årskurs 5

Årskurs 2 gymnasium

90

85

80

75

70

65

2020

2021

2020

pojke

2021

2020

2021

flicka
Källa: GR:s skolenkät 2021
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Trygghet på fritiden

”Vägen till de fritidsaktiviteter jag vill delta i är trygg”

Utvecklingsbehov:
• fråga om vägen till och
från skolan

Källa: GR:s skolenkät 2021
Hållbar stad – öppen för världen
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Samordning av information om platser som
skapar otrygghet och möjliggör brott

Orsak till otrygghet
Typ av plats

Klockslag

1

2

3

Konsekvens

Grupptillhörigh
et på den som
uppger
otrygghet

I eller omkring
fritidsgård

16.0020.00

Platsen i fråga är öde

Brottslig verksamhet
förekommer på platsen

Använder platsen men
med obehag

Ungdomar

Platsen har dålig insyn

07.0016.00

Platsen är dåligt
underhållen

Skadegörelse/klotter

Platsen har dålig insyn

Undviker platsen i sitt
vardagsliv

Barn

Park

Gatumiljö,
gångtunnel, cykelväg 20.00etc
00.00
Hållbar stad – öppen för världen

Platsen är dåligt
Platsen är dåligt upplyst underhållen

Otrygghetsskapande
samling av personer

Undviker platsen i sitt
vardagsliv

Tillhörighet som
omfattas som
diskriminerings
grund
19
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20
2021-11-01

Otrygga platser på karta

Hållbar stad – öppen för världen
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Otillåten påverkan

Hållbar stad – öppen för världen
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Otillåten påverkan
”Otillåten

påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i
myndighetsutövning och beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld,
skadegörelse eller korruption. En händelse betecknas som otillåten
påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka
tjänsteutövningen”.

Hållbar stad – öppen för världen
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Metodstrategier mot otillåten påverkan

Tre metodstrategier

Centralt
kompetensteam

Utbildning

•
•
•

Hållbar stad – öppen för världen

Metodhandbok

Nya chefer & skyddsombud
HR, säkerhetsfunktion, controller
Specifika grupper

23
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Grundutbildningen

• Vad otillåten påverkan är.
• Händelsescenarier

• Riskidentifiering
• Anmälningsprocessen.
• Metodhandbok.

Hållbar stad – öppen för världen
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Workshops

• Identifiering av situationer, påverkare och
form av otillåten påverkan.
• Stöd till HR, säkerhetsfunktion och/eller
controller för det fortsatta arbetet.

Hållbar stad – öppen för världen
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Frustration & aggression
Uttröttande
Sällan våldsbenägna

• Aggressiva
• Ideologiska

Planerande & metodiska
Ej i eget namn utan med ideologin
Extremister
Skapa så stor vinning som möjligt
Undkomma något
Använder alla påverkansformer

• Kriminella
• Företag
Finns centrala nyckelpersoner
Sällan våldsbenägna
Hållbar stad – öppen för världen
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Metodhandbok

Före

• Skapa en öppen
kultur.
• Diskussionsfrågor
• introduktion &
utbildning.
• Riskidentifiering.
• Riskbedömning.
• Rutiner.

Hållbar stad – öppen för världen

Under

• Stödsamtal.
• Agerande vid
misstänkta
försändelser.
• Bombhot eller
telefonhot.
• Agerande vid
händelse.
• Rutiner.

Efter

• Uppföljningssamtal
• Rutiner
• Kontroller.
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Hållbar stad – öppen för världen

Parallella samhällsstrukturer
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Parallella samhällsstrukturer
• "Minoritetsgruppers relation till majoritetssamhällets normer, regler och institutioner"
• Brå: Alternativa lösningar i förhållande till samhällsfunktioner
1. En samhällsfunktion används inte (tex. brott anmäls inte till polisen)
2. En alternativ samhällsfunktion används (tex. egen rättsskipning/medling inom gruppen)
3. En samhällsfunktionen motverkas (tex. vittnen hotas)

• Släktbaserade kriminella nätverk
• Socioekonomiskt utsatta områden

• Lyfts fram som ett allvarligt hot i Myndighetsgemensam lägesbild av organiserad brottslighet 2021.
• Brottsförebyggande rådet redovisar regeringsuppdrag i juni 2022.

Hållbar stad – öppen för världen
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Parallella samhällsstrukturer

Demokratiska
strukturer

Kriminella
strukturer

Antidemokratiska
extremistiska strukturer

Hållbar stad – öppen för världen
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Och i förlängningen?

• Försämrad arbetsmiljö
• Självcensur och tystnadskultur

• Vi bekräftar och stärker de parallella
samhällsstrukturerna
• Tilliten och förtroendet i samhället minskar

• Ett hot mot det demokratiska systemet

Hållbar stad – öppen för världen
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Så gör du om du blir utsatt för försök till påverkan eller hot

Prata om det!
Berätta för din
närmaste chef. Men
sök även stöd och
råd hos kollegor.

Hållbar stad – öppen för världen

Är du osäker? Vet du inte om
händelsen klassas som
otillåten påverkan? Prata
ändå med din chef. Hon eller
han ansvarar också för att
göra en eventuell
polisanmälan.
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Öka lokalsamhällets förmåga att stå emot påverkan
Skola

Förskola

Socialtjänst

Hållbar stad – öppen för världen

Bostadsbolag

Fritid
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Hållbar stad – öppen för världen

Samverkan kring sund och
osund konkurrens

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Göteborgs stad 2021-10-29

Nätverket Sund konkurrens
• Stadsledningskontoret har i samverkan med
nämnden för inköp och upphandling och
Mölndals stad startat upp ett
stadenövergipande nätverk – Sund
konkurrens.
• De främsta verktygen mot oseriösa
verksamheter är kunskap, samverkan och
erfarenhetsutbyte
• Nätverket har representanter från
förvaltningar som har erfarenheter av att
arbeta för att främja seriösa aktörer och
motverka oseriösa aktörer.
• Nätverksarbetet kommer att ske områdesvis.

Hållbar stad – öppen för världen
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Samarbetsprojektet Osund konkurrens
• Myndighetsgemensamt samarbetsprojekt
genom insatser mot oseriös verksamhet
Click to add text

• Syfte: Att stävja otrygghet och osund konkur
rens och försvåra för kriminell verksamhet
• Deltagare
• Myndigheter: Polisen, Kronofogdemyndigheten,
Skatteverket och Arbetsmiljöverket
• Kommunen: Räddningstjänsten, Idrottsoch föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Tillståndsenheten och Stadsbyggnadskontoret
• Samordning genom Kunskapscentrum
mot organiserad brottslighet

GP 31 mars 2020 och 4 februari 2021

Hållbar stad – öppen för världen
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Göteborgs stads
bedömning av det nya
lagförslaget om ett utökat
kommunalt ansvar

Hållbar stad – öppen för världen
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Stadsledningskontorets bedömning
•

En ny lag om kommunernas ansvar för brottförebyggande arbete
I huvudsak bra förslag – men risk för ansvarsförskjutning från staten till kommunerna.
Det behövs en tydlig definition och inramning av det brottsförebyggande arbetet.

•

Lägesbilder och åtgärdsplaner samt uppföljning
Bra med kunskapsbaserade lägesbilder och åtgärdsplaner som följs upp kontinuerligt. Det krävs förutsättningar, t.ex.
statistik från andra myndigheter.

•

Samordningsansvar
Kommunerna är beroende av andra aktörer, som inte ålagts skyldighet att samverka.

• Kommunledningens roll
Positivt att kommunstyrelsen ska ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete.
• Uppföljning av lagens tillämning och stöd till kommunerna
Bra att Brå i samråd med länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av lagen samt ge strategiskt och operativt
stöd.

Hållbar stad – öppen för världen
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Stadsledningskontorets bedömning
• Särskilt utsatta områden
Bra att en särskild och bred expertgrupp belyser frågan. Stöd och
metodutveckling behövs omgående.
• Övriga aktörer
Arbetet kan utvecklas genom att alla offentliga aktörer ges ett lagstadgat ansvar.
Behov av aktivt stöd till civilsamhällets medverkan.
• Möjligheter att lämna en kriminell bana
Ett särskilt, nationellt avhopparprogram bör införas.
• Utvärdering av reformen
Viktigt att säkerställa om reformen fått avsedd effekt och utvärdera
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Ersättningen till kommunerna
behöver även ses över.

Hållbar stad – öppen för världen

40

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Göteborgs stad 2021-10-29

41
2021-11-01

Regional koppling
Brottsligheten är rörlig och inte bunden till kommungränser.
• Stadsledningskontoret bedömer att förslaget om lägesbilder och åtgärdsplaner kommer innebära att
kommunernas brottsförebyggande arbete blir mer likartat, vilket underlättar samverkan mellan
kommunerna. En bättre samverkan mellan kommunerna kan i sin tur motverka att kriminella enbart
flyttar sin verksamhet till nya platser när brottsförebyggande åtgärder sätts in i en kommun.

• Kommunernas samverkan på detta område hade dock kunnat
underlättas ytterligare genom kommunöverskridande lägesbilder och åtgärdsplaner. Förutsättningarna
för att ta fram sådana lägesbilder och åtgärdsplaner berörs inte av utredningen och skulle behöva belysas
för att kommunerna ska kunna förebygga kommunöverskridande brottslighet så effektivt som möjligt

Hållbar stad – öppen för världen
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Utvecklingsbehov
• I

Hållbar stad – öppen för världen
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Exempel på utvecklingsbehov inom det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
• Kunskapsbaserat lägesbildsarbete som metod för
att skapa lokala och centrala lägesbilder av hög
kvalitet är ett utvecklingsområde för stadens
förvaltningar och bolag - Gemensam upphandling
eller utveckling av IT-stöd för lägesbildsarbete
• Aktiv ledning, styrning och uppföljning i alla
förvaltningar och bolag

• Specialistkompetens inom kontroll och uppföljning
av aktörer som staden ingår avtal med
• Ökad trygghet i det digitala Göteborg - Ökad
trygghet i den digitala Göteborgs Regionen
• Kontinuerliga kompetenshöjande insatser
• Kompetensförsörjning av medarbetare och chefer
• Informationsöverföring som inte är sekretessbelagd
• Gemensamma förhållningssätt och arbetssätt

Hållbar stad – öppen för världen
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Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt
Avdelning Trygghet och samhälle
Stadsledningskontoret, Göteborg Stad
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Välkomna till
strategidag med
GR:s förbundsstyrelse!
Tema: Trygghet i ett socialt perspektiv
29 oktober 2021
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Dagens program
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Samverkan i GR
Hur kan vi samverka i det brottsförebyggande arbetet, ur ett
regionalt perspektiv, för att öka tryggheten i vår storstadsregion?
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Tema: Trygghet
• Inledning
• Kungälvs trygghetsarbete
• Näringslivets perspektiv på
trygghetsfrågorna
• Reflektion runt borden
10.15 Kaffe

13.00 Kommunernas ansvar för det
brottsförebyggande arbetet
• Reflektion runt borden

• Så samverkar vi kring
brottsförebyggande arbete:
Göteborgs Stad

• Partilles trygghetsarbete

15.00 Återkoppling från bordssamtalen
åtföljt av kaffe

• Trygghet i Göteborgsregionen

15.30 Styrelsemöte ev gruppmöten

• Reflektion runt borden

Ca 16.00 Dagen avslutas. AW.

12.00 Lunch
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Reflektionsfrågor - exempel
Vad är det ni hört så här långt?
Vilka regionala aspekter på trygghetsfrågorna kan ni
belysa utifrån de här presentationerna?
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Samverkan i GR
Samverkan i det brottsförebyggande arbetet, ur ett regionalt
perspektiv, för att öka tryggheten i vår storstadsregion.

Återkoppling från borden utifrån dagens samtal.
Nästa steg?
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Trygg i Kungälv
Säkerhetssamordnare
Michael Wallin
Utvecklingsledare folkhälsa
Johan Sjöholm
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Bakgrund
- 2013

Socioekonomi –
utanförskapets pris

2015

Social översiktsplan

2016

Sociala investering

2021

Samlat arbete social hållbarhet kopplat till Agenda 2030

2019

Program social hållbarhet
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Samlat arbete social hållbarhet

Program social hållbarhet
2020-2027

Social översiktsplan

Äldreplan

Funktionshinderplan

Trygg i Kungälv

2020-2027

2020-2027

2020-2027

2020-2027
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Plan Trygg i Kungälv
• Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat
våld.
• Insatser mot narkotika och missbruk.
• Främja det brottsförebyggande arbetet.
• Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning
i lokalsamhället.
• Motverka våldsbejakande extremism.

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Kungälv 2021-10-29

Anmälda brott per 100 000 invånare
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Samhällskontrakt
• Tillsammans
• Samverkan
• Mod
• Inkludera
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Samhällskontrakt 2021
-

Näringsliv
Civilsamhälle
Arbetsförmedling och Försäkringskassa
Hälso- och sjukvård/region
Polis
Räddningstjänst
Akademi
Kommun

• Totalt 90 stycken
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Första steget – öppet möte
• Vi måste göra mera!
• Delaktighet
•
-

Upplägg:
Ansvar
Trygghet och otrygghet
Medias roll
Konkreta förslag
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Andra steget - återkoppling
• 13 förslag:
- Förvalta förtroende
- ” Verkstad”

- Fortsatt arbetsgång
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Summering
• Positiv anda

• Gemensamt ägande
• Vi är på bollen
• Kraften i att mötas
• Det lilla blir det stora
Blir sedd av ledning
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Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet
Regionutvecklingsnämnden, Kungälvs kommun och Mölndals Stad har avsatt 2,4
mkr för:
• Utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa
och styra mot mål.

• Utforma och testa en modell för att stödja, följa upp och utvärdera insatser som
genomförs inom det sociala området.
Projekttid: september 2020 till september 2023
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Tack
Läs mer här
https://www.kungalv.se/kommun--politik/kvalite-och-uppfoljning/social-oversiktplan/samhallskontraktet/
Kontakt

Michael Wallin
Telefon: 0303-23 96 96
E-post: michael.wallin@kungalv.se

Johan Sjöholm
Telefon: 0303-23 90 87
E-post: johan.sjoholm@kungalv.se
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Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad
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Kapitelrubrik
Vilka är vi
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Kapitelrubrik
Näringslivsgruppen

• Näringslivsgruppens uppdrag inom Göteborg & Co är att vara en
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner
och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs
konkurrens- och attraktionskraft.

• Vi ska stimulera långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för
att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion.
• Projekt och satsningar inom kunskap, näringsliv, evenemang och
kultur är ett medel i det arbetet.

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Näringslivsgruppen 2021-10-29

Tillbakablick
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Tre röda trådar
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Exempel på projekt

Arabisk artist

Alfons

Kulturkalaset
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Geely Sweden
Stefan Lundin, Head of Public Relations
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Kort om mig
• Head of PR & Communications Geely Holdings i Sverige.
• Arbetat för och med Geely i olika former senaste 6 åren.

• Bakgrund på VCC, SKF, Göteborgs Hamn, Cevt, Framfab
• Medlem i Näringslivsgruppen sedan 2020.
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Brief intro to Geely Holding Group
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”Göteborg är Geelys andra hemstad”
• Regionen är tveklöst den plats utanför Kina vi har flest investeringar i. Volvo Cars, Polestar, Lynk

& Co, Cevt, Lindholmen-campuset Uni3, investeringar i AB Volvo med mera.
• Göteborg är viktigt för oss, och det är viktigt att Göteborg är en trygg, säker och attraktiv plats.
• Från Geelys sida är vi därför engagerade som samhällsmedborgare och vill ta ett aktivt

samhällsansvar. Därför är vi med i Näringslivsgruppen, därför deltar vi i olika iniativ i staden och
närområdet. Alltid med respekt för våra etablerade bolag, och med respekt för de forum och
processer som vi har att verka genom.
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Trygghetsrådet
• Som representant för Näringslivsgruppen i Trygghetsrådet är jag representant för omkring 20 av

de största arbetsgivarna i regionen(inte för Geely.)
• Min ansats är; vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi företag stötta samhället på bästa sätt?

Och vad kan samhället/politiken göra för att bjuda in oss?
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Tack.
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Partilles trygghetsarbete
29 oktober 2021
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Vision

Hållbarhet
i Partille

Mitt i det goda livet
Lära & verka
i Partille

Bo i & uppleva
Partille

Följ
upp och
utvärdera
Kommunfullmäktiges
målområden

Fokusområden

Fokusområden

Fokusområden

Hållbar
kompetensförsörjning

Möjlighet till egenförsörjning
och självständighet

Hälsa och livskvalitet hela
livet

Ekonomi i balans

Fullföljda studier

Delaktighet och integration

Attraktivt företagsklimat
som skapar tillväxt

Välkomnande besöksmål,
mötesplatser och
tätortsnära grönområden

Klimatsmart
samhällsutveckling

Trygga miljöer

Strategi 2035
Allas lika värde Professionalitet Framåtanda

Nämndens
mål

Förvaltningens
aktiviteter
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Tillsammans
för ett Hållbart
Partille!

Vad ligger till
grund?

Hur arbetar vi?
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Vad ligger till
grund?
HÅLLBAR
KOMMUN
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Tillsammans för ett
Hållbart Partille
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Hur arbetar vi?
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Områdesteam
Skulltorps mötesplats

Björndammens mötesplats
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Målbild Partille centrum
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Trygghetsskapande insatser
• Trygghetsundersökning
• Samverkansforum
• Åtgärder i den fysiska miljön
• Kamerabevakning
• Medborgarlöfte
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Utredningen om kommunernas
brottsförebyggande ansvar
(Ju 2019:14)

1
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Vårt uppdrag – i korthet
• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna
som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,
• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka
verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar,
• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett
effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet.

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

2
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Kommuner mot brott

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

3
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Utgångspunkter
• Brottsförebyggande arbete kan betyda många
olika saker
• Behovet av reformen
- ökad effektivitet
• Förutsättningarna för reformen
- det ser olika ut
• En reform för hållbar utveckling
- helhetsperspektiv
Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
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En ny lag
• Vilka krav som ställs på kommunerna anges i en
särskild lag – lag om kommuners ansvar för
brottsförebyggande arbete
• I kraft 1 januari 2023
• Inga förslag till ändringar i annan lagstiftning

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
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Närmare om lagens innehåll
• Lägesbild
o kartläggning
o analys
o övrig information

• Åtgärdsplan
• Uppföljning
o vartannat år

• Samordningsansvar
o samverkansöverenskommelser
o strategiskt råd

• Samordningsfunktion
• Kommunledningen
Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

6

34 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-470 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag : Presentation Ann-Sofie H 2021-10-29

Stöd till kommunerna
• Bidrag till brottsförebyggande åtgärder
• Brå och länsstyrelserna ger stöd att uppfylla
lagens krav – anpassat efter kommunernas
behov
• ”Task force” undersöker behoven i kommuner
med särskilt utsatta områden

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
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Några ekonomiska konsekvenser
• Brottsförebyggande arbete – en vinstaffär!
• Kommunerna ersätts för skyldigheter enligt lagen
genom en höjning av anslaget för kommunalekonomisk utjämning
• Brå och länsstyrelserna tillförs resurser för
särskilda uppdrag

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
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TACK!
Ann-Sofie Hermansson, särskild utredare
Anne Gulati, huvudsekreterare
Maria Sertcanli, utredningssekreterare
Daniel Lindvall, utredningssekreterare
Josefin Gibson, bitr. sekreterare
Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
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Delårsbokslut per augusti 2021
Förbundsstyrelsens sammanträde 21-10-29

Bo Andersson, Ekonomichef GR
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Nyckeltal 2021-08
• Omsättning 252 271 tkr (338 991 tkr, -26%)
• Ändrad hantering av VUX-medlen reducerar omsättningen

• 20 procent av omsättningen utgörs av årsavgifter
• Periodens resultat -5 838 tkr
• Avviker mot periodiserad budget med -1 260 tkr

• Årets investeringar uppgår till 0 tkr
• Antal årsarbetare den 31/8 var 158 (160)
•

Antal månadsanställda var 188 (190)

• Frisktalet för GR:s anställda är 95,7 procent (96,3%)
• Prognos helåret beräknas till -4 250, dvs 250 tkr bättre än lagd budget
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Förklaringar till periodens utfall
• Fortsatta anpassningar, omställningar och omallokeringar kopplat till covid-19
• INDRA-utveckling
• Personalskulder och pensioner
• Vakanser och höjd OH väger till viss del upp
• Fortsatt försiktighetsprincip råder
• Anpassningar till budgetramen pågår
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God ekonomisk hushållning per 2021-08
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God ekonomisk hushållning per 2021-08
• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte (ekonomin, sjukfrånvaron)
• 8/13 indikatorer är helt uppfyllda
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God ekonomisk hushållning per 2021-08
• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte
• 8/13 indikatorer är uppfyllda
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God ekonomisk hushållning per 2021-08
• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte
• 8/13 indikatorer är uppfyllda

Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att
GR uppfyllt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för
innevarande period 2021.
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Finns det frågor?
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner
som har valt att jobba tillsammans.
Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag,
forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens
röst i Västsverige, bland mycket annat.
I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Utveckling sedan 1995
Hotaktörernas handlingsutrymme

Misslyckad
integration

Globalisering

Polisens handlingsutrymme

Ökande
migration

Teknisk
utveckling &
digitalisering

Befolkningsökning
Polarisering och extremism

Omfattning

Skolresultat

Terrorism

Parallellsamhällen och utsatta områden

Invånare 1995
Sverige 8.800.000
Världen 5.700.000.000
Sveriges andel 1,5 promille

01
02
03
04
05

Institutionaliseringen av den
organiserade brottsligheten
En narkotikamarknad i
industriskala
Anonymiseringen
Digitala plattformar & -verktyg
Flytande och gränslös
brottsamverkan
Invånare 2020
Sverige 10.400.000
Världen 7.800.000.000
Sveriges andel 1,3 promille

Poliser i Sverige 1995 17.800
2 poliser per 1.000 inv
1995

Småföretagar
-lättnader

Ökad
efterfrågan
narkotika

2000

Tyskland 3 poliser per 1.000 inv
Frankrike 3,2 poliser per 1.000 inv
Spanien 3,6 poliser per 1.000 inv
2005

2010

Poliser i Sverige 2020 20.900
2 poliser per 1.000 inv
2015

2020
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11/15/2021

Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr KS2021/1880-1)
Sammanfattning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta
marköverlåtelseavtal.
Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt
till hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden.
Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt.
Kommunen erbjuds även att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer med
beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter. Magnolia ska vid tidpunkten för
eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca 10 % av de totala antalet
bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden förekommande modell.
I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt
lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
att

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Juridisk bedömning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud bäst
uppfyllde av kommunen ställda villkor och som därför utgjort utgångspunkt för
markanvisningsavtalets villkor.
Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom
skall beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen
skall vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att
kommunen ej skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa
till ett pris som överstiger marknadspriset.
Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att
motpartens anbud är marknadsmässigt vilket visat sig vara fallet.
Bakgrund
Fastigheten Gärdet 1:3 i Stadsdelen Liljedal i Kungälvs kommun består idag av en asfalterad
markparkering men är planlagd (”Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 m.fl.”
antogs i Kommunfullmäktige 2019-12-05 och vann laga kraft 2020-05-26) med
förutsättningar att bygga bostäder och lokaler för handelsverksamhet. Detaljplanen föreslår
bland annat ett nytt kvarter inom del av parkeringsytan ( i 4–6 våningars byggnadshöjd och
utöver det en takvåning. På grund av närhet till riksintresse för kulturmiljövården ställs höga
krav på utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen.
I planprogrammet för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 med
flera) vill man att det i Liljedal byggs cirka 650 bostäder, handel och verksamheter om cirka
12 000 m2. Även att man bygger en parkeringsanläggning och gör en ombyggnad av Västra
tullen.
Kungälvs kommun utlyste därför en markanvisningstävling för byggrätten inom
detaljplanen Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 mfl i Liljedal. Tävlingarna pågick från
slutet av juni t.o.m. sista september år 2021 och 18st förslag inkom till kommunen i Liljedal.
Samtidigt så utlyste man en markanvisningstävling för kvarter 7 i Kongahälla där man hade
för avsikt att pröva högre bebyggelse (ca 16 våningar) än vad nuvarande detaljplan medger
(ca 5 våningar). Kommunen utformade därför ramar och villkor för en öppen
markanvisningstävling för att få fastighetsmarknadens förslag på lämplig bebyggelse. I
Kongahälla inkom det 12st förslag.
Tävlingsförutsättningar som kommunen ställde var diverse grundkrav för att bl.a. säkerställa
anbudsgivarnas ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och att behörig
firmatecknare ställer sig bakom inskickat förslag.
Anbudsgivarna fick fylla i fakta (pris, antal BTA, antal lgh, kontaktuppgifter mm) i ett
anbudsformulär samt presentera sitt förslags vision och intention genom beskrivningar,
kartmaterial och gestaltningsbilder. För att anbuden skulle ses som kompletta krävdes också
två färdigställda referensprojekt och en projekttidplan.
Det anbuden utvärderades på, vilket också framgick av tävlingsförutsättningarna, var
följande parametrar:







Pris
Gestaltning
Parkeringslösning
Miljö
Sociala bostäder
Genomförande
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Kommunen har varit tydliga med att kommunen förbehåller sig möjligheten att slå ihop
anbuden i Kongahälla och Liljedal till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på
vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.
Ett utkast till marköverlåtelseavtal för Liljedal och markanvisningsavtal för Kongahälla har
funnits med bland tävlingsmaterialet och anbudsgivarna har, genom inskickat anbud,
accepterat villkoren i avtalen.
Förvaltningen har, efter gedigen utvärdering av samtliga inkomna anbud, kommit fram till
att Magnolia Fastighetsutveckling AB (Magnolia) har de bäst lämpade anbuden i båda
tävlingarna.
Följaktligen föreslås marköverlåtelseavtal och markanvisningsavtal tecknas med Magnolia
avseende kommunala byggrätter inom Liljedal respektive Kongahälla.
Verksamhetens bedömning
Magnolias anbud för Gärdet 1:3 i Liljedal uppfyllde kraven för utvärderingsparametrarna
genomförande, sociala bostäder, miljö och parkeringslösning på ett godtagbart sätt likt de
flesta andra anbuden i tävlingen.
Priset som Magnolia erbjuder att betala för Gärdet 1:3 i Liljedal ligger i den övre delen av
spannet över inkomna anbud.
Den avgörande faktorn till att Magnolias anbud gick vinnande ur tävlingen är deras väl
gestaltade bebyggelseförslag som förvaltningen anser vara klart bäst av samtliga inkomna
förslag med följande motivering:
Föredömligt, jämfört med övriga förslag, genomtänkta alternativt slumpartade val.
Välavgränsat mellan privat och offentligt, med erfordrad mellanzon, ger spänning och
stimulans till, liksom utrymme för, de båda grupperna. Använt gårdsbyggrätterna till att
förhöja värdet/upplevelsen/funktionen av kvarteret, för boende och förbipasserande. Lagom
sammanhållet, lagom Liljedalskt, utan att vara för monotont. Småtakkupor låter önskvärda
sadeltak ge upplevelse av sadeltak. Överlag balanserat/stadsmässigt antal balkonger,
balkongstorlek och komposition. Redovisning i bild infriar vad som utfästes i text. Inte
maxad gårdshusbebyggelse främjar in- och utvändiga ljusförhållanden. Detaljutformning
gård och fasadkulörer behöver studeras/anpassas/förbättras vidare. Vore inte fel med inslag
av fasadträ också mot väster.
Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt
till hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden.
I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt
lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Dessa
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kontrakt ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar
sig enligt hyresvärdens vid var tid gällande riktlinjer för upplåtelse av förstahandskontrakt.
Utvärderingsperioden för de boende uppgår till 12 månader.
Magnolia erbjuder Kommunen att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer
med beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter.
Magnolia ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca
10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden
förekommande modell.
att

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Området kommer att bebyggas med en blandning av flera upplåtelseformer, bostadstyper
och lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till att ett brett spektrum av invånare kan komma att
bosätta sig här. Genom att integrera bostäder med särskild service i ett större bostadskomplex
skapas inte bara trygg omsorg utan också möjligheter till möten mellan människor med och
utan behov av särskild service.
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling som ska främja konkurrens och
mångfald.
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
En byggnation på Gärdet 1:3, Liljedal skulle naturligt ge en ökad samordning mellan
nuvarande infrastruktur och planerad nybyggnation.
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Genom kommunens parkeringsnorm uppmuntras exploatören att minska parkeringsbehovet
genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar, västtrafikkort samt bil- och cykelpooler.
Dessa lösningar har Magnolia också framhävt i sitt anbud.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Som ovan nämnts kommer Magnolia utveckla ett hållbart projekt genom klimatsmarta
parkeringslösningar och materialval.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Marköverlåtelseavtalet och Magnolias anbud förhåller sig väl till gällande styrdokument.

35 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal

5(6)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Med tanke på att kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling har
näringslivet, närmare bestämt samtliga fastighetsbolag, haft möjligheten att delta. Genom en
rättvis utvärdering har sedermera Magnolias förslag korats till vinnare varför
marköverlåtelseavtal föreslås tecknas med bara det bolaget.
Någon nämnvärd direkt påverkan utifrån ett barnperspektiv ser inte förvaltningen just nu.
Ekonomisk bedömning
Om detta marköverlåtelseavtal blir giltigt med samma bebyggelseförslag och köpeskilling
som framgår av Magnolias anbud skapas ett stort överskott.
Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022.
Exploateringskalkylen visar att framtagandet av detaljplanen och utbyggnaden av allmän
plats, gator samt gc-vägar gott och väl täckts av intäkterna från markförsäljningen.
Detaljplanen kostade totalt ca 3 100 000 kr där kostanden fördelades med ca 1 300 000kr
(40%) på Klocktornet 36 och ca 1 800 000kr (60%) på Gärdet 1:3.
Det kan komma oförutsagda kostnader ifall man stöter på markföroreningar eller arkeologi
då kommunen i så fall står för en fördjupad undersökning och eventuell
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering/utredningar/undersökningar som krävs för att
möjliggöra syftet med Detaljplan. I detaljplaneskedet har förundersökningar gjorts.
Kommunen bygger ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till
Exploateringsfastigheten och upprättar förbindelsepunkter i samråd med Exploatören.
Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt
har anlagts.
Kommunen är huvudman för allmän plats vilket medför en årlig driftskostnad för Trafik
Gata Park.
Marköverlåtelseavtalet reglera kommunens rätt till hävning och vite för det fall exploatören
inte uppfyller sina åtaganden.
Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtal.
3. Enhetschefen får i uppdrag att teckna de nödvändiga överenskommelserna, köpebreven och
avtalen som krävs för att genomföra marköverlåtelsen enligt marköverlåtelseavtalet.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
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Expedieras till:

För kännedom till:
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Bilaga 1 – Tävlingsförutsättningar Frågor och svar
Fråga: Vad menas med situationsplanens/förslagets distribution i markplan? Är det en vanlig
situationsplan som gäller som visar tak och utemiljö, eller vill ni se insidan av husen?
Svar: Det är vanlig situationsplan som avses. Redovisning av insida hus fordras inte.
Fråga: Hur stor är den totala byggrätten?
Svar: Cirka 20 000 kvadratmeter BTA.
Fråga: Det står i förutsättningarna att det ska vara 50/50 hyresrätter (HR) och bostadsrätter
(BR). Kan vi förvärva för BR men upplåta som HR?
Svar: Det är okej att förvärva för BR, men upplåta som HR.
Fråga: Angående kommunens förväntan på hyrboköp – vad är längden på hyrestid innan
förvärv av BR?
Svar: Det är upp till inlämnande företag att föreslå tid som kan vara lämplig för övergång till
BR från hyrboköp.
Fråga: När publiceras den nya parkeringsnormen?
Svar: Det är den gällande parkeringsnormen, KS2021/0684, som gäller för projektet. Den nya
parkeringsnormen publicerades idag den 27 augusti 2021. Därför kan antalet p-platser som
behövs komma att reduceras till bygglovsfasen beroende på vad den kommer fram till.
Fråga: Ska det lämnas separata pris för hyresrätter, bostadsrätter och lokaler samt ett
gemensamt snittpris för total BTA?
Svar: Det ska lämnas pris per BTA för hyresrätter, pris per BTA för bostadsrätter, pris per BTA
för lokaler samt en totalsumma för vad den totala köpeskillingen för hela kvarteret blir.
Det vill säga antalet BTA hyresrätter x pris/BTA hyresrätter + antalet BTA bostadsrätter x
pris/BTA bostadsrätter + antalet BTA lokaler x pris/BTA lokaler.
Fråga: Är planen fortfarande att lägga ett parkeringshus med enkelsidiga lägenheter mot
gatan på fastigheten väster om? Eller kan det bli ett till stadskvarter?
Svar: Det finns planer på ett P-hus på den fastigheten, men inga beslut är fattade om det blir
av eller när.
Fråga: Kan vi räkna med den nya parkeringsnormen KS2021/0684 i projektet?
Svar: Ja.
Fråga: Om vi löser parkeringsbehovet med konventionellt parkeringsgarage, anses vi då inte
vara tillräckligt innovativa för att få poäng? Omfattar innovationsaspekten/tekniska lösningar
även cykelparkering?
Svar: Det är upp till er själva att inkomma med den lösning ni tycker är mest innovativ.
Cykelparkering omfattas även av innovationsaspekten/tekniska lösningar.
Fråga: I planprogrammet står att delar av parkeringsbehov kan upptas av närliggande
planerad parkeringsanläggning, avses Gärdet 1:3 västra? Hur kan vi veta hur många
parkeringsplatser som går att ”outsourca” till parkeringsanläggningar bortom planområdet?
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Exempelvis om vi vill ta reda på hur många parkeringsplatser som kan erbjudas i Gärdet 1:3
(västra) när vi jobbar med den andra delen av Gärdet 1:3.
Svar: Ange det behov av parkering som ni anser finns och som är utöver vad ni anser ryms
inom byggrätten.
Fråga: Rörande beteckning B1 (Detaljplan), vad menas med ”Bostäder som vetter mot
allmän plats till ett djup om 6 meter"?
Svar: Bestämmelsen "B1 - Bostäder, dock ej i bottenvåning som vetter mot allmän plats, till
ett djup om 6 meter från fasad mot allmän plats" betyder att det får vara bostäder överallt
inom användningsområdet förutom i bottenvåning som vetter mot allmän plats, där det inte
får vara bostäder i fasad mot allmän plats och 6 meter in i huskroppen. Innanför det får man
ha bostäder, in mot gården exempelvis.
Fråga: Maximalt 6 meter djupa eller minst 6 meter djupa bostäder, vad är syftet med
bestämmelsen?
Svar: Inget utav det. Syftet med bestämmelsen är att få till minst 6 meter djupa lokaler, inom
användningen C1.
Fråga: Rörande beteckning B2 (Detaljplan), vad menas med ”Bostäder, dock ej i
bottenvåning - mot norr omfattande minst 50 kvm”, betyder det att lägenheter inte får vara
mindre än 50 kvadratmeter mot norr (dock ej i bottenvåning)?
Svar: Nej, bestämmelsen "B2 - Bostäder, dock ej i bottenvåning mot norr omfattande minst
50 kvm" betyder att det får vara bostäder överallt inom användningsområdet förutom inom
en yta på bottenvåningen som ska vara minst 50 kvadratmeter stor och vetta mot norr.
Syftet är att få till en lokal om minst 50 kvadratmeter där, inom användningen C1.
Fråga: Föreslagen bebyggelse på gården två hus i mitten av kvarteret, är markerade inom
egenskapsgräns (se detaljplan). Är positionerna för dessa hus givna eller flexibla, det vill
säga, kan man minska eller utesluta byggnation här?
Svar: Byggnadernas placering inom byggrätterna inne på gården (innanför
egenskapsgränsen) är fri. Det finns ingenting i planen som säger att man måste bygga här.
Fråga: Den södra delen av kvarteret avgränsas med egenskapsgräns mot gården, vad blir
skillnaden i tillämpning (detaljplan) mot hus i norr som avgränsas med användningsgräns på
vardera sidor (mot gård / mot allmänplats)?
Svar: Användningsgräns är överordnad egenskapsgräns. Alla användningsgränser i kartan
utgör också gräns för egenskapsområden. Anledning till att de norra byggrätterna avgränsas
med användningsgräns mot gården är att det inom dessa områden finns preciserade
användningar av B – B1 respektive B2.
Fråga: Det står att ”Bostadsbeståndet ska fördelas lika mellan hyresrätter och bostadsrätter
utifrån BTA”. Kvarteret har i detaljplanen en tydlig uppdelning i två delar med en gångväg
mellan, men där en ena halvan har en större byggrätt i BTA än den andra. Måste det vara
minst 50% BTA eller kan det vara 50% av antalet lägenheter? Är en fördelning på till exempel
40/60 också okej eller förkastas anbudet då? Vad är minimikravet för de båda
upplåtelseformerna?
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Svar: Det ska vara 50% BTA hyresrätter (HR) och 50% bostadsrätter (BR) utav
bostadsbeståndet eller så nära som det går (kan såklart diffa några BTA). Det finns alltså
inget "minimikrav" utan det ska utformas så att det är så jämnfördelat mellan dem som
möjligt. Dock är det okej att förvärva för BR, men upplåta som HR.
Fråga: Hur många parkeringsplatser kan man max få via avtal om parkeringsfriköp med
kommunen?
Svar: Så stor del som möjligt av parkeringsbehovet ska lösas inom egen fastighet. De platser
som inte går att lösa kan p-friköpas. I dagsläget finns ingen bestämd siffra hur många
maximalt det skulle kunna vara.
Fråga: Kvarterets behov av parkering, enligt gällande parkeringsnorm, ska delvis lösas genom
underjordiskt parkeringsgarage under kvarteret. Är det ett ska-krav eller en presenterad
möjlig lösning?
Svar: Det är inget krav, men kommunen har svårt att se någon annan hållbar lösning då så
stor del som möjligt av kvarterets parkeringsbehov ska lösas inom fastigheten. Dock
välkomnas innovativa lösningar som kan innebära att ett underjordiskt parkeringsgarage inte
behövs.
Fråga: Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader och plankostnader ska vara
inkluderade i priset, det vill säga, kommunen kommer inte att ta ut gatukostnad eller
plankostnad i ett senare skede?
Svar: Kommunen kommer inte att ta ut gatukostnad eller plankostnad senare då de ska
inkluderas i priset.
Fråga: Hur fördelas de 5 poängen för Pris?
Svar: Poängen fördelas olika beroende på vilka förslag som inkommit.
Fråga: Vad menas med bostäder för personer med andra särskilda behov?
Svar: I första hand bostäder med särskild service.
Fråga: Förslaget innebär att det i kvarteret även kan lösa en viss del av kommunens
bostäder för personer med andra särskilda behov i kommunen. Vad innebär en viss del? Hur
mycket är en viss del?
Svar: Det är inte specificerat en exakt andel utan det är upp till tävlingsbidraget att ta fram
den nivå som de anser vara lämplig och sedan bedöms det av kommunen hur bra och kreativ
lösningen blev.
Fråga: ”Förslaget innebär att det i kvarteret även kan lösa en viss del av kommunens
bostäder för personer med andra särskilda behov i kommunen.” Med andra särskilda behov
har ni svarat: ”I första hand bostäder med särskild service.” Menar ni då att anbudsgivaren
ska erbjuda särskild service eller att en andel lägenheter ska upplåtas till kommunen som
kan erbjuda särskild service? Tänker ni att det ska vara lägenheter med en särskild
utformning? Höjd tillgänglighet?
Svar: Det vi menar är bostäder utformade för att vid behov kunna erbjuda särskild service.
Tävlingsbidraget får möjlighet att inkomma med kreativa lösningar för detta.
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Fråga: Vad menas med särskild service? Kan ni ge exempel på typ av sådana
bostäder/verksamhet som ni har tänkt er?
Svar: Det vi menar är bostäder utformade för att vid behov kunna erbjuda särskild service.
Tävlingsbidraget får möjlighet att inkomma med kreativa lösningar för detta.
Fråga: Vad menas med bostäder för personer med andra särskilda behov?
Svar: I första hand bostäder med särskild service.
Fråga: Det är specificerat vilka sidor som ska vara med i inlämningen (vision, sit-plan,
intention, referensprojekt och tidplan), men är det tillåtet att skicka med fler sidor? Till
exempel så ser vi inte att fråga 16 (med 2 poäng) om långsiktig förvaltning har en given plats
inom sidorna ovan och skulle vilja lämna in det på en separat sida, är det okej?
Svar: Det som inte specificerat inom angivna sidor är okej att lämna in på separat sida.
Fråga: Planbeskrivningen nämner industribuller från Orklas anläggning. Finns det ett datum
bestämt för när kexbageriet avslutar sin verksamhet på området och det inte längre är en
parameter att ta hänsyn till i bygglovsansökan?
Svar: Kexfabriken avslutar sin verksamhet vid årsskiftet 2022/2023. Buller från den kan
därför bortses.
Fråga: För anvisningen ska 2 referensprojekt presenteras, det vill säga, kan arkitekt och
byggherre ges möjlighet att presentera var sitt liknande projekt?
Svar: Det ska vara 2 olika projekt så ett från byggherren och ett från arkitekten är ok så länge
det inte var samma projekt.
Fråga: I anvisningarna står det att inlämningen ska märkas med "Markanvisningstävling
Liljedal/Kongahälla". Är det korrekt att båda markanvisningarna ska ha samma rubrik?
Svar: Det vi menar är nog att rubriken bör vara "Markanvisningstävling Kongahälla" för
Kvarter 7 och "Markanvisningstävling Liljedal" för Liljedal. Vi kommer inte att diskvalificera
något företag för felaktig rubriksättning.
Fråga: När vi läser tävlingsförutsättningarna får vi det till att tävlingsbidraget max får vara 8
A3-sidor. När vi läser under Vanliga frågor och svar så står det: "Det som inte specificerat
inom angivna sidor är okej att lämna in på separat sida.". Det gör oss osäkra på hur många
sidor tävlingsförslaget får vara.
Svar: Om ni till exempel lämnar in 3 stycken sidor som vi tolkar som "Vision" bryter ni mot
formkravet om max 2 stycken sidor vilket kan leda till diskvalificering. Däremot kan det
finnas saker som inte finns angivna inom formkravet men framgår av
tävlingsförutsättningarna och som någon vill lyfta fram. Det är emellertid inte säkert att vi
lägger "extrasidorna" till grund för utvärderingen.
Fråga: Kommer index-uppräkning även ske för lokaler och hyresrätter och i så fall mot vilket
index?
Svar: Samtliga upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter och lokaler ska justeras utifrån
Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Storgöteborg.

35 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Bilaga 3. Karta över Exploateringsfastigheten del av Gärdet 1-3 samt del av Gärdet 1-2

Bilaga 3: Karta över Exploateringsfastigheten, del av Gärdet 1:3 samt del av
Gärdet 1:2
Aktuell del av Gärdet 1:3 samt del av Gärdet 1:2 avgränsad med rödstreckad linje i gällande
detaljplan.
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BTA ovan mark
Våningsplan ovan mark
BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för
fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.
Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa
utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.
BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda
vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)).
Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående
byggnader räknas inte som BTA ovan mark.
Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt
omfattas inte.

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.

Suterrängvåning
En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen
närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är
våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande
förbindelsekorridor.
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Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet
dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas
som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

1)

Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För
bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3
meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som
ljusa.
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Bostäder, dock ej i bottenvåning mot norr omfattande minst 50 kvm

C1

Centrum, endast i bottenvåning

E1

Transformatorstation

P1

Parkering, endast under mark

(X)

Beteckning inom parentes anger användning över/under
huvudanvändning
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E 149050

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning
Planprogram

30

Skala A1 1:500, A3 1:1000

40

Fri höjd ska vara minst 3,3 meter ovan allmän plats,

1:3/36

gång och cykel

Gång- och cykelväg,

gång

Gångväg,

60

70

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 20 m2,

4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 m2
och maximal byggnadsarea per komplementbyggnad är 20 m2, 4

UPPLYSNINGAR
-

-

80

Utformningen av dagvattensystemet ska följa
Kungälvs kommuns dagvattenplan från 2017.
Bebyggelsen ska utformas så att den klarar
gällande riktvärden enligt Boverkets
vägledning för externt industribuller.

90

100 meter

Fönster på våning 2 och uppåt ska ha stående karaktär,

4 kap. 16 § 1

st 1 p.

f5

Tak ska utföras som sadeltak,

f6

Tak ska utföras som sadeltak med största taklutning om 40 grader
alternativt som pulpettak med indragen takvåning mot allmän plats.
Takkupor och frontespiser får utföras längs sammanlagt maximalt
60 % av fasadens längd, med annan takvinkel än angiven och till
en byggnadshöjd om 2,5 meter utöver angiven, utan att det
påverkar beräkning av byggnadshöjd, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8

x

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,

4 kap. 6 §

ANTAGANDEHANDLING

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasader ska utföras med i huvudsak ljus färgsättning. Fasader mot
allmän plats ska utföras i trä eller puts. Detaljer i fasaderna mot
allmän plats tillåts utföras i annat material såsom skiffer eller
skivmaterial, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7

Markreservat

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fasader ska utföras i trä och målas i traditionell ljus kulör
alternativt matt jordig kulör, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markhöjder

Underskrift
GIS-ingenjör

Minsta respektive största taklutning i grader,

Huvudbyggnad ska placeras i byggrättsgräns mot allmän plats,

4 kap. 21 §

Startbesked får inte ges för husbyggnation förrän marksanering genomförts enligt
bestämmelse om skydd mot störning, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f3

Grundkartan upprättad 2019-05-15, aktualiserad 2019-09-26
Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dagen planen vinner laga kraft,

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över nollplanet, beräknad på
byggnadens långsida mot allmän plats respektive stråk med
allmän gångtrafik, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4

kap. 12 § 1 st 1 p.

Genomförandetid

Utformning

Träd

Marken öster om Strandgatan ska saneras till nivå motsvarande känslig markanvändning,

Villkor för startbesked

Placering

f4

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om maximal ljudnivån vid uteplats
överstiger 70 dBA medges dock att nivån överskrids med högst 10 dBA maximal ljudnivå
högst fem gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00, 4 kap. 12 § 1 st 3 p.

kap. 11 § 1 st 1 p.

f2

Ledningsrätt

4 kap. 9 §

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dB ska minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 m2 gäller istället att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dB. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 på högst
70 dBA.

Marken får inte förses med byggnad. Markparkering är inte tillåten
förutom HCP på anvisad plats, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Höjdkurvor

Traktnamn/kvartersnamn

4 kap. 10 §

4 kap. 10 §

Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 80 m2
och maximal byggnadsarea per komplementbyggnad är 40 m2, 4

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter,

Fastighetsbeteckning

Markens högsta höjd över angivet nollplan,
Lekplats ska finnas,

Skydd mot störningar

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Rutnätspunkt

Traktgräns/fastighetsgräns

50

0.0
n1

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,

fri höjd

00-00

4 kap. 16 § 1 st

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Fri höjd ska, där ej annat anges, vara minst 3,6 meter ovan gångbana och minst 4,7 meter
ovan körbana, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

+0.0

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dränerande ingrepp som påverkar grundvattennivån får ej ske,

Fasader ska utföras i trä och målas i traditionell ljus kulör.
Accentfärger tillåts på byggnadsdetaljer, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

GÄRDET/KLOCKTORNET

Lägsta våningshöjd för lokaler inom användning C1 är 3,6 meter,

Anläggningar och installationer ska under nivån +4,4 vara översvämningssäkrade,

f1

Väg, gångväg

Fördjupad beskrivning riksintresse
Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljötekniska markundersökningar
Luftkvalitetsutredning
VSD-utredning
Trafikutredning

Övriga handlingar:

10

Skärmtak

Utredningar:

Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationskarta
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Planhandlingar:

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN
Bostad, uthus

Här är vi

Högsta sockelhöjd för bostäder är 1,2 meter. Med sockelhöjd
avses höjd på ovansida bjälklag i bottenvåning i relation till
angränsande marknivå på allmän plats, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS

N 6416600

LOKALISERINGSKARTA

Marken ska utgöras av planterbart bjälklag. Bjälklaget ska klara ett
minsta planteringsdjup om 40 cm på minst 40 % av ytan, 4 kap. 16 § 1

b2

Friskluftsintag får inte placeras mot Strandgatan,

Marken får med undantag av komplementbyggnader inte förses
med byggnader. Markparkering är inte tillåten förutom HCP på
anvisad plats, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

N 6416600

b1

st 1 p.

kap. 11 § 1 st 1 p.

kel

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga
planområdet med nya bostadskvarter med handel i
bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra Gatan.
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt
bygga vidare på den befintliga miljön i centrum
(inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka
Strandgatan och Västra Gatan som centrum- och
handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs
centrum.

Balkonger i fasad mot allmän plats får, där ej annat anges, kraga ut max 1 meter från fasad
samt uppta totalt max 1/3 av fasadens längd, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Bostäder, dock ej i bottenvåning som vetter mot allmän plats, till ett
djup om 6 meter från fasad mot allmän plats.

GATA

PLANENS SYFTE

Varje trapphus tillhörande flerbostadshus ska ha en entré mot allmän plats, undantaget
byggnad mot Södra Gränden, förlängningen av Trappgränd samt Glasbruksgränd, 4 kap. 16 § 1 st

1 p.

Bostäder

e3

4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

B

e2

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnader ska utföras med vegetationstak och träfasad i matt jordig kulör,

B1

e1

+22.1

gång och
cy

Burspråk mot Södra Gränden respektive Glasbruksgränd får kraga
ut max 1,5 meter från fasad, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Fönster får inte finnas på fasad mot nordost upp till en höjd om
+14,8 m, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bebyggandets omfattning

27-40

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning av allmän plats

gång och cykel

N 6416650

+19.0

Balkonger i fasad mot väster får kraga ut max 1,4 meter från fasad,

Högsta antal våningar är 3,

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

+15.8
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f3 f6 f9 f12 b2

27-35

Utkragande balkong får inte finnas,
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Torg
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TORG
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27-35
+20.6

Balkonger mot allmän plats får inte finnas,

f13

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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Entréer mot allmän plats ska placeras indragna eller utföras som
skjutdörrar, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f10

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

+15.8

f9

Egenskapsgräns

Användningsgräns

27-35

27-40

+22.9

Planområdesgräns

N 6416750
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+20.0

GRÄNSBETECKNINGAR

E 149050

E 148900

27-40

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

27-35

+16.2

N 6416750

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

PLANBESTÄMMELSER

27-35

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utföras som sadeltak. Takkupor och frontespiser får
utföras längs sammanlagt maximalt 35% av fasadens längd mot
allmän plats och längs sammanlagt maximalt 45 % av fasadens
längd mot bostadsgård, med annan takvinkel än angiven och till en
byggnadshöjd om 2,5 meter utöver angiven, utan att det påverkar
beräkning av byggnadshöjd eller antalet våningar enligt
våningsbestämmelse, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Tak ska utföras som sadeltak. Takkupor och frontespiser får
utföras längst sammanlagt maximalt 60% av fasadens längd, med
annan takvinkel än angiven och till en byggnadshöjd om 2,5 meter
utöver angiven, utan att det påverkar beräkning av byggnadshöjd,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Entréer mot allmän plats ska placeras indragna eller utföras som

PLANKARTA
Detaljplan för

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl
Bostäder och handel i Kungälvs centrum
Kungälvs kommun, Västra Götalands län
Upprättad 2019-06-12

Justerad 2019-11-13

Fredric Norrå

Karin Jern, Norconsult AB

T.f. planchef

Aktnr 1816

Planarkitekt
Antagen av
kommunfullmäktige
2019-12-05
Laga kraft 2020-05-26
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LOKALISERINGSKARTA

PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga
planområdet med nya bostadskvarter med handel i
bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra Gatan.
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt
bygga vidare på den befintliga miljön i centrum
(inklusive kulturmiljön utmed Västra Gatan), förstärka
Strandgatan och Västra gatan som centrum- och
handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs
centrum.
Planhandlingar:
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Kvarteret
Liljedal
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Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation

VÄLKOMMEN TILL LILJEDAL
På vägen hem passerar du
bageriet Liljan och köper
nybakade frallor. Svänger
sedan in i gränden och tar
genvägen över gården.
Här är det liv i liljorna! Du slås
av försommarens prunkande
rabatter innan stoppet

vid odlingslotterna och
växthuset.
Tomaterna verkar ha
klarat köldknäppen i natt.
Sneglar lite snabbt mot
lekplatsen bakom radhusen.
Grannbarnen leker kull med
gräsfläckar på knäna.
Här trivs du.

Liljedal är ett kvarter för
människan att mötas
och syssla tillsammans.
Grändhäng i Liljedal kallar
vi det. Vår gestaltningsidé
grundas i ett sökande av
moderna tekniska lösningar
förenade med hållbara.
Resultatet är ett kvarter
som andas hållbarhet och
gemenskap.

Vi har lagt fokus på miljön mellan
husen lika väl som på attraktiva
bostadsplaner. Gemensamt är
skapande av rum för att trivas
och umgås i. Det långsiktiga,
attraktiva boendet skapar en
kvarterskänsla som sprider sig
långt vidare in i grannskapet och
berikar miljön för hela området.
Det är hållbarhet för oss!
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Kvarteret Liljedal
Mellan centrum och älven, växer en ny stadsdel upp.
Gärdet i Liljedal blir en inbjudande del av centrala
Kungälv där bostäder, handel och närhet till natur
och nöje skapar en levande och attraktiv stadsdel.
Den nya stadsdelen präglas av bostadskvarter som
ansluter till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i
centrala Kungälv.
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Ett kvarter i den levande staden
Vi har planerat för handel i hela fasadlängden
mot Strandgatan för att förstärka det befintliga
handelsstråket. Entrétäthet skapar aktiva gator
och en trygg stadsdel. Vårt bidrag till Liljedal är ett
kvarter som är gestaltat med höga ambitioner om
trivsel, trygghet och estetik.
Kvarterets flerbostadshus öppnar tydligt upp sig
i fasaden och skapar en gränd och passage som
bjuder in grannar och besökare in på gården, väcker
nyfikenhet och skapar en tydlig plats för spontana
möten. Gården nås från alla genomgående
trapphus samt gränd så besökare är garanterat.

Växthus
Liljdalsgrä
nd

Gestaltning
Den nya stadsdelen präglas av bostadskvarter
som ansluter till den kulturhistoriskt värdefulla
miljön i centrala Kungälv. Kvarterets utformning
är inspirerad av den klassiska havsnära
västkuststaden. Varje trapphus ges sin egen
särprägel. Kvarteret får en sammanhållen,
balanserad variation. Kvarteret har ett levande
taklandskap där klassiska sadeltak med takfot,
skorstenar och vindskupor ger kvarteret karaktär.
Fasaderna i puts och trä är utformade för att skapa
individuell karaktär och identitet till varje trapphus.
Färgskalan varierar i ljusa kulörer inspirerade av
västkustskärgårdens färger.

Krukan

Rum i det gröna rummet
Liljedals kvarter domineras av dess gröna gård.
Kopplingen mellan de gröna rummen förstärks
av en multifunktionell pergola som löper tvärs
genom gården, längs gränden, och uppmanar
till rörelse. Pergolan skapar rumslighet och blir
en ram för lek, samvaro och klättrande grönska.
Tillsammans med ett integrerat växthus och
gemensam odling blir detta en självklar träffpunkt
för de boende i kvarteret. Uteplatser med privata
ytor i skydd bakom låga häckar ger extra kvalité
till marklägenheter mot gård. En viktig kvalité för
kvarterets BmSS-boende.

Liljedalsga

tan

Strandprom
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Kex och ka
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r

Egen täppa
Gården innehåller en väl tilltagen yta för odling
med möjlighet för de boende att förse sig med egna
grönsaker och blommor. Växthuset kan användas
till det som de boende önskar. Möjlighet till mer
krävande grödor eller bara fungera som en skyddad
plats under årets kallare perioder. Vid glashuset
finns en bod för förvaring av redskap. Här finns
också trädgårdens kompost samt gemensamma
redskap och verktyg.
Radhus
Med gårdens grönska framför vardagsrummen
får de ett skyddat läge. Radhusen med större
lägenheter erbjuder ett bra boende för exempelvis
barnfamiljer. Här skapar man god kontakt med
grannarna på gården och kan precis som övriga
kvarteret dra nytta av den stora grönytan med dess
odlingsmöjligheter, lekplats och gemensamhetsytor.
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Gatuliv

Gårdsliv

Liljedalsgränd
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Kvarteret
Liljedal

En varsamt moderniserad
variant av det klassiska
stadskvarteret. Sadeltak,
takkupor och träfasader,
men i ett lite stramare snitt.
I mitten två trädgårdslika
gårdsrum på vardera sida
Liljedalsgränd.
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Sol
Behövs för både gröna blad och bonnabränna.
Våra dagljusstudier visar att gården tappar nödvändiga
kvalitéer med en bebyggelse på den nordvästra
radhustomten. Istället föreslår vi ett växthus i bästa
läge och en pergola för sommarlunchen. Mängden
dagsljus för bostäder i markplan säkerställs också
på detta vis. Vi ser det som en möjlighet att välja
kvalité framför kvantitet. I ett eventuellt framtida
förtätningsbehov finns trots allt byggrätten kvar.

SOLPANELER

SITTPLATSER

ODLINGSLÅDOR

SPONTANA
MÖTESPLATSER

FRUKTTRÄD

NATURLEK

FÅGELHOLK

Liljedals gränd
Genom kvarteret löper Liljdalsgränd. Här genar
brevbäraren mellan grannar som beklagar sig över
senaste veckans regn. Men växterna frodas. Hela
gården har genomsläpplig mark som samlar upp och
fördelar dagvattnet till de regnbäddar där vatten
renas i jordlager och fördröjs innan det tas upp i
växtlighet, dunstar till atmosfären eller rinner vidare
som överskottsvatten. En fördröjning som säkerställer
maximal nytta och ett minimalt utsläpp.
Ett kvarter för alla
Kvarteret erbjuder bostad med särskild service.
Det är ett alternativ för den som behöver en individuellt
anpassad bostad och som har ett stort behov av
tillsyn och omvårdnad. Boendet är placerat längs
kvarterets soligaste sida. Lokalen har bästa hörnläget
och bostäderna har nära till gårdens mest lugna och
trivsamma del. Ungarna stojar på andra sidan gården,
bakom radhuset.

Trygghetsskapande belysning

Växthus
Radhus

Bland stockar och pölar
Gårdens lekplats bjuder in till taktil lek med naturliga
material. Byggd av stockar stämmer den väl in i
kvarterets träarkitektur. Vid regn bildas strategiskt
placerade pölar och bjuder till lek i alla väder.
Naturlek säger vi i branschen - helt naturligt tycker
brukarna.

Pergola

Lek

Natur
Planteringarna utförs med bred biodiversitet som
utgångspunkt. Prunkande och blommande planteringar
med hög biodiversitet med särskild inriktning mot
pollinerande insekter. De behövs för gårdens fruktträd.
Planteringen planeras för att blomma hela säsongen.
Liljedalsgränd

Gemensam odling

Platser
Under pergolan placeras möbler och grill för de boende.
I pergolan finns gungor och hängmattor och i skugga
finns lekytor för de unga boende. Gården innehåller en
variation av solbelysta och skuggade områden under
hela dagen. Trygghetsskapande och atmosfärhöjande
belysning för de mörkare timmarna.
Vart är bilarna?
Vi har placerat all förvaring av fordon bekvämt i våning
under mark. Fokus är på andra fordonsslag än bilen.
Vi pratar inte om några trånga källarutrymmen. Rejält
tilltagna gemensamma ytor så alla cykelslag får plats.
Bekväma breda passager. Dörrar med dörröppnare
som aktiveras med digital nyckel. Mekstationer med
pump, verktyg och cykelupphängning. Vi kommer bygga
lägsta möjliga antal platser för bil. Att välja cykel
eller promenaden kommer vara det självklara valet
för närtransporter i kvarteret Liljedal. Lastcyklar för
veckohandlingen finns i den gemensamma cykelpoolen.
Allt för att underlätta boendes val för att minska vår
miljöbelastning.
Miljömärkning
Vi jobbar med miljöbyggnad silver. Visionen för
kvarteret är dock högre än så. Olika tekniska lösningar
för att få ner behovet av köpt energi ska tillämpas.
Exempelvis kan de boende övervaka sin egen
energiförbrukning. En kortare dusch eller någon grad
mindre varm lägenhet gör stor skillnad.
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Växthus för det man behöver det till

Plats för alla...

...och vi menar alla

Lekplats

Gröna mellanrum för umgänge
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Marköverlåtelseavtal Gärdet 1:3

Dnr: KS2021/1880

Mellan M agnolia Fastighetsutveckling AB org.nr (559314–7357) Stora Nygatan 31, 411 08
Göteborg, nedan kallad ” Exploatören” och Kungälvs kommun org.nr (212000–1371), 442
81 Kungälv, nedan kallad ” Kommunen” , gemensamt kallat ” Parterna” , träffas härmed
följande

M ARKÖVERLÅTELSEAVTAL
nedan kallat ” Avtalet”
avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan ” Detaljplan för Klocktornet 36,
del av Gärdet 1:3 m.fl.” och fastigheten del av Gärdet 1:3, Kungälvs kommun, Västra
Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1:
Tävlingsförutsättningar inklusive frågor och svar Liljedal
Bilaga 2:
Anbudet
Bilaga 3:
Karta över Exploateringsfastigheten, del av Gärdet 1:3 samt del av Gärdet 1:2
Bilaga 4:
Definition ljus BTA ovan mark
Bilaga 5:
Exempel indexberäkningar
Bilaga 6:
Servitutsavtal
Bilaga 7:
Plankarta och Illustration

A.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNI NGAR

1.
Bakgrund och syfte
Kommunen har utlyst en markanvisningstävling, se Bilaga 1, för del av Gärdet 1:3 där
Exploatörens anbud som framgår av Bilaga 2, nedan ” Anbudet” valdes som vinnare.
” Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 m.fl.” , nedan ” Detaljplanen” , antogs i
Kommunfullmäktige 2019-12-05 och vann laga kraft 2020-05-26, se Bilaga 7.
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av bostäder och lokaler för handelsverksamhet inom
stadsdelen Liljedal i Kungälvs Kommun.
Avtalet reglerar marköverlåtelse till Exploatören samt villkoren för genomförandet av den
planerade byggnationen inom det överlåtna markområdet.
B.

DETALJPLAN

1.
Beskrivning
Detaljplanen ger möjlighet för bostäder och lokaler för handelsverksamhet.
Detaljplanen omfattar bland annat ett nytt kvarter inom del av parkeringsytan (P-syd) i 4–6
våningars byggnadshöjd med tillkommande takvåning. I kvarteret planeras för bostäder med
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lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna mot Strandgatan samt i kvarterets
nordvästra hörn.
På grund av närhet till riksintresse för kulturmiljövården ställs höga krav på utformning och
gestaltning av den nya bebyggelsen. Genom kvarteret ska tillskapas en smitväg
(Liljedalsgränd). Parkering ska anordnas i garage under tillkommande bebyggelse.
2.
Plan- och bygglovsavgift
Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt
Avtalet ska Exploatören inte betala planavgift i samband med bygglov. Exploatören betalar
däremot bygglovsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa.
C.

M ARKÖVERLÅTELSE

1.
M arköverlåtelse
Kommunen överlåter härmed ett område, del av fastigheten Gärdet 1:3, som är ungefärligt
markerat med rött på Bilaga 3, nedan kallat Exploateringsfastigheten, till Exploatören.
Exploateringsfastighetens exakta gränser ska fastställas vid fastighetsbildning – se punkt D.1
nedan. Parterna förbinder sig att acceptera de mindre justeringar av Exploateringsfastighetens
gränser som följer av lantmäterimyndighetens beslut.
2.
Köpeskilling
Köpeskillingen beräknas på antal kvm BTA, definierad enligt Bilaga 4, och dess användning.
Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten ska preliminärt uppgå till 123 978 000 kronor
baserat på Anbudets antal kvm BTA och fördelning dvs. 9 558 kvm BTA byggrätt för
hyresrätter och 9 558 kvm BTA byggrätt för bostadsrätter samt 654 kvm BTA byggrätt för
lokaler.
Avviker den planerade byggnationen på Exploateringsfastigheten enligt laga kraftvunnet
bygglov från de antagna areorna i ovanstående stycke ska justering av köpeskillingen ske med
5000 kr/kvm BTA byggrätt för hyresrätter, 10 000 kr/kvm BTA byggrätt för bostadsrätter
samt 2000 kr/kvm BTA byggrätt för lokaler, dock att köpeskillingen aldrig ska understiga ett
minsta belopp om 123 978 000 kronor.
Köpeskillingen ska betalas enligt följande:
-

En dellikvid om 12 397 800 kronor ska erläggas inom 30 dagar efter att Avtalet blivit
giltigt enligt punkt I.3 nedan.

-

Resterande belopp, som slutlikvid, motsvarande den slutligt justerade köpeskillingen
med medgiven yta kvm BTA enligt laga kraftvunnet bygglov, reducerad med dellikvid
enligt ovan, erläggs inom 30 dagar efter det att laga kraftvunnet bygglov föreligger.

Köpeskillingen ska indexregleras från tidpunkten för Avtalets undertecknande fram till
betalningstidpunkt av slutlikviden. Justeringen ska göras utifrån den prisutveckling som
framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg. Exempel på
indexberäkning framgår av Bilaga 5.
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3.
Gatukostnadsersättning
Gatukostnadsersättningen för Exploateringsfastigheten är 20 700 000kr.
Gatukostnadsersättningen ska erläggas av Exploatören enligt följande:
-

2 070 000 kronor erläggs inom 30 dagar efter att Avtalet tecknats och blivit giltigt
enligt punkt I3 nedan.

-

Resterande indexjusterade belopp ska erläggs inom 30 dagar efter det att bygglov
beviljats och vunnit laga kraft.

Gatukostnadsersättningen ska indexregleras från tidpunkten för Avtalets undertecknande fram
till betalningstidpunkt av slutlikviden. Justeringen ska göras utifrån den prisutveckling som
framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg. Exempel på
indexberäkning framgår av Bilaga 5.
4.
Betalningsuppgifter mm
Köpeskilling och gatukostnadsersättning ska betalas mot faktura genom insättning på av
Kommunen anvisat konto.
Om Exploatören inte betalat köpeskillingen och gatukostnadsersättningen i rätt tid äger
Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. Ska betalningen fullgöras är
Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.
5.
Tilläggsköpeskilling vid ombildning till bostadsrätt eller ägarlägenheter
Parterna är överens om att Exploateringsfastigheten ska bebyggas med minst 9 558
kvm kvadratmeter BTA upplåtna som hyresrätt. Bostäder om minst 9 558 kvm kvadratmeter
BTA ska långsiktigt förvaltas med upplåtelseformen hyresrätt.
I det fall hyresrätter omvandlas till bostadsrätter eller ägarlägenheter efter att
Exploateringsfastigheten överlåtits till Exploatören, tillkommer en tilläggsköpeskilling med
5750 kr/kvadratmeter BTA beräknat på den area, mätt i BTA, som gör att antalet kvm BTA
som är upplåtna med bostadsrätt eller som ägarlägenheter överstiger 9558 kvm BTA.
Tilläggsköpeskillingen består av mellanskillnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter enligt
Anbudet plus 15%. av mellanskillnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter enligt
Anbudet plus 15%.
Tilläggsköpeskillingen ska indexregleras från tidpunkten för detta avtals undertecknande fram
till och med det datum som bostadsrättsföreningen får lagfart eller vid lagakraftvunnen
fastighetsbildning vid omvandling till ägarlägenheter. Justeringen ska göras utifrån
prisutvecklingen som framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom StorGöteborg. Exempel på indexberäkning framgår av Bilaga 5.
Tilläggsköpeskillingen ska erläggas av Exploatören senast 30 dagar efter det datum som
bostadsrättsföreningen får lagfart eller vid lagakraftvunnen fastighetsbildning vid omvandling
till ägarlägenheter. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av Exploatören mot faktura genom
insättning på av Kommunen anvisat konto.
Villkoret om tilläggsköpeskilling gäller om bostadsrättsförening får lagfart eller vid
lagakraftvunnen fastighetsbildning vid omvandling till ägarlägenheter innan 2037-01-01.
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Därefter är villkoret om tilläggsköpeskilling förfallet och utan verkan. Exploatören förbinder
sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hyresfastigheten/hyresfastigheterna,
samt förbinda framtida köpare vid villkoret om tilläggsköpeskilling. Iakttar Exploatören inte
detta villkor vid vidareförsäljning är Exploatören fortsatt ansvarig gentemot Kommunen att
erlägga tilläggsköpeskilling, om ny ägare omvandlar hyresrätter till bostadsrätter eller
ägarlägenheter så att rätt till tilläggsköpeskilling föreligger.
Kommunen har rätt att skriva in detta villkor i fastighetsregistret.
6.
Köpebrev
När Exploatören betalat den slutliga köpeskillingen och slutgiltig gatukostnadsersättning
enligt punkt C.2 och C.3 för Exploateringsfastigheten skall Kommunen överlämna kvitterat
köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning.
7.
Tillträde
Tillträde sker den dag köpeskillingen och den slutgiltiga gatukostnadsersättningen till fullo är
erlagd enligt punkt C.2 och C.3 ovan. Denna dag kallas ” Tillträdesdagen” .
Exploatören har rätt att efter överenskommelse med Kommunen genomföra erforderliga
undersökningar inom Exploateringsfastigheten innan Tillträdesdagen. Om exploateringen inte
fullföljs förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen
så fordrar.
Äganderätten övergår på Tillträdesdagen.
8.
Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.
9.
Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av några
andra servitut eller nyttjanderätter än vad som framgår av Avtalet.
Kommunen ska på egen bekostnad tillse att befintlig miljöstation på Gärdet 1:3 flyttas innan
Tillträdesdagen.
10.
Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas i sin helhet av Exploatören.
11.
Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för
Exploateringsfastigheten till den del de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören
svarar för sådana kostnader och inkomster från och med Tillträdesdagen. Parterna ska
upprätta en likvidavräkning per Tillträdesdagen.
12.
Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Exploateringsfastighetens
grundförhållanden/markförhållanden, vilket innebär att Exploatören har att själv svara för
nödvändiga grundundersökningar och för vidtagande av de grundförbättringsåtgärderna, t ex
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pålning eller annan förstärkningsåtgärd, som kan visa sig erforderlig för genomförande av
planerad bebyggelse inom Exploateringsfastigheten.
Exploatören erinras om sitt ansvar som fastighetsägare och byggherre för eventuella skador
orsakade av Exploatörens arbeten på Exploateringsfastigheten. Detta gäller exempelvis
eventuell grundvattensänkning som kan medföra skador på omkringliggande fastigheter,
orsakade av de arbeten som Exploatören utför.
Skulle Exploatören vid markarbete påträffa äldre ledningar som ej är i bruk får Exploatören
stå kostnaden för hanteringen av dem.
13.
M arkföroreningar
Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga markföroreningar finns inom
Exploateringsfastigheten.
Exploatören ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av
Exploateringsfastigheten. Undersökningen ska vara utförd senast 4 månader efter att Avtalet
undertecknats av båda parter. Undersökningen ska redovisas för Kommunen.
Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i
annat sammanhang som exv. vid byggstart, står Kommunen för kostnader för fördjupade
undersökningar samt åtgärdsplan. Exploatören ansvarar för beställning av den fördjupade
undersökningen och är skyldig att anlita någon av konsultfirmorna som finns i kommunens
ramavtal vid aktuell tidpunkt. Saknas gällande ramavtal vid tidpunkten ska man utgå från
tidigare gällande ramavtal. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av
efterbehandling/sanering. Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som
uppstår vid förskjuten tidplan, utgår inte.
I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i
orimlig proportion, enligt Kommunens bedömning, till projektets nytta och intäkter för
Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att Avtalet
undertecknats av båda parter. Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör dock när
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering är färdigställd och godkänd av kommunens
Miljöenhet.
Kommunen står vid eventuell markförorening för den
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med
Detaljplan. Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering.
Kommunens åtagande att stå för fördjupad undersökning respektive
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering upphör om det inte påkallats skriftligen av
Exploatören senast den dag som infaller 20 månader efter att Avtalet undertecknats av båda
parter.
14.
Arkeologi
Enligt ett förhandsbesked ska det inte finnas någon arkeologi att ta hänsyn till inom
Exploateringsfastigheten och köpeskillingen är bestämd utifrån denna förutsättning.
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Om Länsstyrelsen ställer krav på ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller
undersökningar enligt Länsstyrelsens definition, hanteras och bekostas dessa av Kommunen.
I det fall kostnaden för eventuell ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller
undersökningar visar sig stå i orimlig proportion, enligt Kommunens bedömning, till
projektets nytta och intäkter för Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen.
Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör dock när ytterligare utredningar,
förundersökningar och/eller undersökningar är färdigställda och godkänd av berörd
myndighet.

D.

FASTI GHETSBI LDNING

1.
M arköverlåtelse och fastighetsbildning
Marköverlåtelsen enligt punkt C ovan ska ske genom fastighetsreglering från del av
Exploateringsfastigheten, stamfastigheten Gärdet 1:3 till Gärdet 1:2 och del av Gärdet 1:2
fastighetsregleras till Gärdet 1:3. Kommunen ansöker om regleringen vilken ska inges
omedelbart efter det att Avtalet blir giltigt enligt punkt I.3 nedan. Kostnader för
fastighetsbildning betalas av Exploatören som härmed biträder ansökan. Parterna åtar sig att
snarast möjligt godkänna förrättningsbeslut så att det vinner laga kraft.
2.
Gemensamhetsanläggning
Exploatören ansvarar ensamt för att hos lantmäterimyndigheten ansöka om förrättning för
inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar. Ansökan ska inges snarast efter
Tillträdesdagen. Kostnader för bildande av dessa gemensamhetsanläggningar ska betalas av
Exploatören. Kommunen ska inte erlägga någon ersättning till Exploatören för deltagande i
framtida gemensamhetsanläggningar.
3.
Ledningsrätt och servitut
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelsen och
exploateringen.
Eventuella allmänna ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt om
ledningsägaren kräver det. Ingen ersättning ska erläggas för nödvändiga ledningsrätter och
servitut över kvartersmark. Den part som har nyttan av rättigheten ansvarar för ansökan och
bekostar lantmäteriförrättning.
Ett avtalsservitut ska tecknas mellan Exploatören och Kommunen för att säkerställa
allmänhetens tillgång till redovisat gångstråk x på plankartan i enlighet med utkast till
servitutsavtal, Bilaga 7.
E.

ALLM ÄNNA OCH GEM ENSAM M A ANLÄGGNI NGAR

1.
Allmänna gator
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Detaljplanen och intilliggande berörda
detaljplaner och ansvarar därför för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän platsmark.
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HUSBYGGNATI ON OCH ANLÄGGNI NGAR I NOM KVARTERSM ARK

1.
Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark på Exploateringsfastigheten och ska
följa de gestaltningsprinciper och sociala förslag och lösningar som framgår av Anbudet och
Detaljplanen.

2.
Upplåtelseform och användning
Exploatören ska inom Exploateringsfastigheten uppföra byggnader innehållande bostäder som
upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt lokaler.
Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
Exploatören ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Dessa
kontrakt ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar
sig enligt hyresvärdens vid var tid gällande riktlinjer för upplåtelse av förstahandskontrakt.
Utvärderingsperioden för de boende uppgår till 12 månader.
Exploatören erbjuder Kommunen att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer
med beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter.
Exploatören ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca
10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden
förekommande modell.
3.
Parkering
Exploatören avser att lösa hela parkeringsbehovet av parkeringar inom eget kvarter samt med
mobilitetsåtgärder i enlighet med parkeringsnorm för centrala Kungälv.
4.
Bygglogistik
Exploatören skall med under byggnationstiden säkerställa en god stadsmiljö samt en
fungerande infrastruktur. Arbetsområdet samt transporter till och från byggarbetsplatsen får
inte hindra framkomligheten för:
-

Räddningstjänsten utryckningsmöjligheter.
Orklas transporter.
Transporter till verksamheter på Västra Gatan och Strandgatan.
Övriga funktioner i stadsmiljön såsom befintlig handel och fungerande kollektivtrafik.
Tredjeman gällande bil/gång och cykeltrafik. Omledning ska ske i
exploateringsområdets närhet och bestäms av godkänd TA-plan.
Farbarheten på Strandgatan då denna ofta används som alternativ väg istället för
E6:an.
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Pågår samtidigt flera entreprenader inom Liljedal skall alla exploatörer tillsammans med
Kommunen samordna en gemensam och kostnadseffektiv bygglogistik. Kostnaden för detta
samt Kommunens kostnad för administration, under den period exploatörens arbete pågår,
fördelas mellan alla inblandade exploatörer.
Större och långvarigt bestående provisoriska vägar, trafikomläggningar, provisoriska
parkeringsplatser och andra arrangemang såsom iordningsställande av etableringsytor,
säkerhetsåtgärder och erforderliga återställningsarbeten som föranletts av Exploatörens
byggnation och som erfordras för att befintliga verksamheter inom och utom
Exploateringsfastigheten ska ombesörjas och bekostas av Exploatören så att det fungerar
under byggnationen.
5.
Obebyggd kvartersmark
Innan överlåten mark bebyggs ska den hållas i vårdat och städat skick.
6.
M iljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel val av
energieffektiva bostäder, hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald,
tillgängliggörande av naturområden samt underlättande för de boende att göra hållbara val i
vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs- och energieffektiv för att minska dess
negativa miljöpåverkan.
7.
Skyddsåtgärder
Gång-och cykelvägar löper parallellt med områdets gator där byggtrafik förekommer. Stor
försiktighet måste iakttas.
8.
Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören tillse att de försäkringar tecknas som
skäligen kan erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot
eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar ska på begäran inlämnas till Kommunen
innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare.
G.

TEKNISK FÖRSÖRJNI NG

1.
VA-anslutning
Kommunen bygger ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till
Exploateringsfastigheten och upprättar förbindelsepunkter i samråd med Exploatören.
Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt
har ordnats, Exploatören fått information om förbindelsepunktens läge samt kan ta den i bruk.
Exploatören betalar anläggningsavgiften.
2.
Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom kvartersmarken innan avledning till kommunal
dagvattenledning. Dagvattenanläggningar på Exploatörens kvartersmark byggs ut och
bekostas av Exploatören. Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i
Exploateringsfastighetens närhet.
Dagvatten ska hanteras i enlighet med Kommunens dagvattenplan med innehållande
dagvattenpolicy antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48), Detaljplanens bestämmelser.
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Det totala fördröjningsbehovet uppgår till 110 m3 för kvarteret Gärdet 1:3. Ett flertal
dagvattenlösningar kan kombineras för att skapa fördröjningsvolym.
Dagvattenhanteringen från parkeringsplatser ska rena dagvattnet från olja och metaller.
3.
Renhållningsordning
I kommunen finns en antagen renhållningsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2015-0910 (§241/2015) där avfallsföreskrifter ingår. Exploatören är skyldig att följa
renhållningsordningen.
4.
El, fiber och fjärrvärme
Exploateringsområdet ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande
taxa.
Bostäderna ska anslutas till kommande öppna fibernät som ägs Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området. Exploatören kontaktar själv Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området, för att förvissa sig om att det finns, eller går att teckna
avtal för den internetoperatör Exploatören eventuellt väljer att teckna föravtal med.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören.
Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar.
Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och i
förekommande fall teckna avtal med Kungälv Energi AB.
H.

GENOM FÖRANDE

1.
Tidplan
Exploatören har i sitt Anbud redovisat en grov tidplan.
Exploatören ska innan byggstart kunna redovisa en detaljerad tidplan för projektets
genomförande fram till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret.
2.
Organisation för genomförande
För genomförandet av exploateringen finns det inom Kommunen en projektorganisation.
Projektorganisationen består av en styrgrupp, projektledningsgrupp samt arbetsgrupper.
Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att möta projektorganisationen.
3.
Projektledare
Exploatören ska tillsätta en projektledare som ska närvara vid de möten som Kommunens
projektledning för Liljedal kallar till.
4.
Exploatörens entreprenör
Exploatörens entreprenör ska delta vid de möten inom projekt Liljedal som Kommunen kallar
denne till.
5.
Samordning
Exploatören ska medverka till att såväl projektering som arbeten för genomförande av
Detaljplanen samordnas mellan berörda intressenter och Kommunen. Resultatet av
samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig under projektering och genomförande.
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Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i samråd
med Exploatören.
6.
Etableringsutrymme och upplag
Ifall Exploatören behöver etableringsutrymme utanför Exploateringsfastigheten ska detta
stämmas av och beslutas via projektets projektledare.
För nyttjande av Kommunens mark utgår ersättning enligt vid var tid gällande taxa. I
förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från Kommunen samt från berörda
exploatörer och fastighetsägare.
7.
Framkomlighet
Det åligger Exploatören att undvika lerspill eller annan nedsmutsning till följd av transporter
till och från byggnadsområdet i samband med byggnationen.
Skador eller nedsmutsning som uppkommer på befintliga gator och anläggningar och som
vållats av Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska återställas omgående
genom Exploatörens försorg och på Exploatörens bekostnad.
Exploatören är ansvarig för sådan vinterväghållning som erfordras inom exploateringsområdet
för att byggnation inom Exploatörens kvarter ska kunna fortgå. Exploatören ska inte rikta
några ersättningsanspråk mot Kommunen för utebliven vinterväghållning.
Kommunen har tagit fram en logistikutredning för att invånare och näringsidkare inte ska
påverkas under byggtiden. Detta uppnås genom samordning och samverkan mellan
kommunen och byggprojekten rörande byggrelaterade transporter.
8.
Exploatörens besiktning och skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande
byggnader och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför
Exploateringsfastigheten ska återställas av Exploatören, till den del skadan uppkommit till
följd av Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet.
Exploatören ska bekosta och svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och
byggnader på angränsande mark före och efter genomförd byggnation. Syn och besiktning
genomförs enligt gängse metoder. Kommunen, berörd ansvarig enhet, ska kallas och närvara
vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats.
9.
Grundvatten
Exploatören ska vidta åtgärder för att grundvattennivåer inte påverkas negativt i en
omfattning som inte kan accepteras med anledning av Exploatörens åtgärder inom
Exploateringsfastigheten.
10.
Genomförande i enlighet med vinnande anbud
Exploatören förbinder sig att i huvudsak genomföra projektet i enlighet med Anbudet, se
Bilaga 2.
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ÖVRI GT

1.
Överlåtelseförbud
Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i
Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att godkänna en sådan
överlåtelse. I det fall Avtalet överlåts på annan ska förvärvaren skriftligen förbinda sig att
överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med Avtalet.
Överlåtelse ska inte vägras eller försenas om den sker till helägt bolag inom Exploatörens
koncern och förvärvaren åtar sig att överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med
Avtalet samt överlåtaren går i borgen såsom för egen skuld för förvärvarens förpliktelser
gentemot Kommunen enligt Avtalet. Exploatörerna ska skriftligen informera Kommunen om
överlåtelsen/överlåtelserna.
2.
Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.
3.
Avtalets giltighet
Detta Avtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:
1. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören.
2. godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft.
3. undertecknas av behörig firmatecknare hos Kommunen senast 1månad efter beslutet i
punkt 2 ovan har vunnit laga kraft.
Om detta Avtal inte skulle bli giltigt skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande
projektets fortsatta handläggning. Enas Parterna inte om annat ska samarbetet enligt Avtalet
brytas utan krav på ersättning från någondera av parterna för nedlagda kostnader, utfört arbete
eller svikna förhoppningar. Dock ska eventuell erlagd dellikvid enligt punkt C1 i sådana fall
betalas tillbaka.
4.

Hävning

Om Exploatören inte erhållit beviljat bygglov för samtliga bostäder inom
Exploateringsfastigheten senast 2022-11-30, har Kommunen rätt att häva överlåtelsen av
Exploateringsfastigheten och Avtalet är till alla delar förfallet.
Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva överlåtelsen av Exploateringsfastigheten på grund av
att bygglov inte sökts inom föreskriven tid enligt ovan, är betald dellikvid enligt punkt C1
förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören.
I det fall hävningen sker enligt punkt C13 eller C14 ska hela köpeskillingen återbetalas.
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.
5.
Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [500 000] kronor per påbörjat kvartal, om
utbyggnaden inte påbörjats inom 9 månader efter laga kraft vunnet bygglov.
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Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [1 000 000] kronor per påbörjat kvartal, om
utbyggnaden i sin helhet med inflyttningsklara bostäder (se punkt F1) inte är genomförd på
Exploateringsfastigheten, inom 4 år efter tillträdet av Exploateringsfastigheten.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [10 000 000] kronor, om Exploatören gör
betydande avsteg från Anbudet som inte uppkommit på grund av krav från myndighet eller
ändrade regler eller rekommendationer för byggande.
Viten enligt denna punkt ska dock inte utkrävas om förseningen beror på orsaker som
Exploatören inte rår över, tex strejk, arkeologisk utgrävning, utredning om sanering eller
saneringsåtgärder, extrem väderlek, överklagat planenligt bygglov eller liknande.
Begränsningen av vitet avser endast den förseningsperiod som dessa omständigheter föranlett.
Viten kan utkrävas i maximalt fem år.
Exploatören förbinder sig att ha med detta vite i kontraktet vid försäljning av
Exploateringsfastigheten, samt förbinda framtida köpare. I det fall Exploatören säljer vidare
utan att köparen åtar sig vitesskyldighet gentemot kommunen, är Exploatören ansvarig
gentemot Kommunen att erlägga vitesbeloppen.
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----------------------------------------

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Kungälv 2021-

ort:

2021-

För KUNGÄLVS KOMMUN

För

________________________
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf.

________________________
NN
Magnolia Fastighetsutveckling AB

________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

________________________
NN
Magnolia Fastighetsutveckling AB

Bevittnas:
________________________

________________________
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Kenneth Fondén

1(2)

11/16/2021

Beslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen (Dnr KS2019/1087-85)
Sammanfattning
Detaljplanen har överklagats av en granne till detaljplanen. Mark- och miljödomstolen
genomförde syn på plats med deltagande av grannen och hans representanter samt
företrädare för kommunen. Därefter har kompletterande yttrande från grannen inkommit.
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig över detta senast den 27 november 2021.
Juridisk bedömning
Förvaltningen anser att detaljplanen innebär en god avvägning mellan motstående
intressen. Detaljplanen är väl underbyggd genom de utredningar som tagits fram.
Regleringen tillsammans med de avtal som tecknats kopplat till planen säkerställer de krav
som ställs i plan- och bygglagen. Planen har handlagts i enlighet med plan- och bygglagens
krav.
Bakgrund
Detaljplanen har tagits fram för att reglera befintlig verksamhet på platsen samt den
utveckling av denna som erfordras. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 1
oktober 2020. Den överklagades av en granne i närområdet. Nytt yttrande inkom till Markoch miljödomstolen den 29 september 2021 från grannen efter syn på platsen. Detta har
översänts till kommunen, som givits möjlighet att inkomma med kompletterande yttrande
över det som nu tillförts ärendet.
Grannen har synpunkter på hur markanvändningen regleras, att tillfarten enlig grannen inte
är trafiksäker, att bebyggelsen som medges inkräktar på riksintressen samt att det hotar
förekomsten av hasselsnok, som är rödlistad och därför ska skyddas.
Verksamhetens bedömning
Tillkomna synpunkter har till tillgodosetts i planhandlingarna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Avvägningarna har skett i planärendet. Förvaltningen ser inte att information har tillkommit
som pekar på att avvägningen mellan olika allmänna och enskilda intressen blir en annan.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bebyggelsen som planen avser är en viktig del i näringslivsutvecklingen för Marstrand.
Området ligger trafikstört och har därför mindre betydelse för rekreation.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas av Kungälvs kommun. Vid försäljning av markområde kommer denna
kostnad att ta i beaktande vid beräkning av köpeskilling. Kommunen avser att få täckning
för sina kostnader genom upplåtelse alternativt försäljning av kvartersmarken.
Verksamhetsutövaren behöver vid sidan av eventuell köpeskilling bl.a. vidta kostsamma
åtgärder för hantering av dagvatten, brandvatten och släckvatten. Kommunen ansvarar för
allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig själv. Minimala
insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.
Förslag till beslut
Yttrandet ”Detaljplan för Marstrand 1:7 – yttrande över inkomna synpunkter vid
överklagande”, daterat 2021-11-11, skickas till mark- och miljödomstolen.

Fredric Norrå
Verksamhetschef
Planering och Myndighet
Expedieras till:
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg
För kännedom till:
Anders Holm
Fredric Norrå
Ida Brogren
Kenneth Fondén
Dennis Nähring

Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och Utveckling
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

UNDERRÄTTELSE

Aktbilaga 21
Mål nr P 4452-20
R2

2021-10-06

Kungälvs kommun

Parter: Pål Rangaard och Lotta Rangaard ./. Kungälvs kommun
Målet gäller: överklagande av Kungälv kommuns beslut 2020-10-01, dnr KS2019/1087,
angående antagande av detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand
6:7, Kungälvs kommun
De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen.
Vill ni lämna ett yttrande?

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet
vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 27 oktober 2021.
När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte
kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem
på ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar
som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling.
Uppge ert namn, målnummer P 4452-20 och det telefonnummer som ni kan nås på.
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 0521-270 273.
Silvia Mugnaini
Bifogade handlingar: aktbilaga 20

Dok.Id 537127

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Hamngatan 6
Telefon
0521-27 02 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

E-post
mmd.vanersborg@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/
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Lotta och Pål Rangaard
Mittsund 150
442 66 Marstrand

YTTRANDE

1 (2)

2021-09-27

Till mmd.vanersborg@dom.se
Mark- och .miljödomstolen
Vänersborgs tingsrätt

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R2
INKOM: 2021-09-27
MÅLNR: P 4452-20
AKTBIL: 20

YTTRANDE EFTER MMD:s syn 2021-09-20, Mål nr P 4452-20
Den 15 september 2021, beslöt kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun att avge ett
yttrande i rubricerat mål till MMD. Yttrandet tillför inget nytt i målet. Vi avstår därför att
bemöta kommunens yttrande förutom att kommentera framförda sakfel samt ett klargörande
av en jävsituation.
1

YRKANDE
Vi vidhåller vårt yrkande att antagandebeslutet ska upphävas.

2

JÄV

2.1

Kommunalrådet Anders Holmensköld har deltagit i alla viktiga beslut om detaljplaneförslaget
trots att han är jävig.

2.2

Kommunalrådet intervenerade personligen i byggnadsnämndens myndighetsutövning, i strid
mot regeringsformen (RF). Med i målet visad och bevisande e-post till nämndens tjänstemän
förmådde han dem och nämnden att sommaren 2008 ge Ringens Varv tidsbegränsat bygglov
för den västra båthallen för fem år (till 2013-07-31). I 1 kap. 9 § RF föreskrivs: ”Domstolar
samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

2.3

I detta fall bröt kommunalrådet 2008 mot 12 kap. 2 § RF, det som kallas självständighetsprincipen. Byggnadsnämnden (BN) ska handlägga och fatta bl.a. bygglovsbeslut som självständig
förvaltningsmyndighet och alla – även regeringen – måste respektera nämndens självständighet. BN har exklusive befogenhet, skyddad bl.a. av RF, att hantera bygglov. Kommunstyrelsen, där kommunalrådet var beslutande, har ingen befogenhet att påverka BN i ett lovärende.
Slutsatsen är att kommunalrådet grovt överskred sina befogenheter 2008.

2.4

Även om mer än tio år (= preskriptionstiden för åtal förtjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB) har
gått sedan lagöverträdelsen år 2008, så är och förblir kommunalrådet Holmensköld jävig i
kommunens alla ärenden och mål som rör Ringens Varvs båthallar på ifrågavarande plats och
han är därmed jävig även i hanteringen av överklagad detaljplan.
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Lotta och Pål Rangaard
Mittsund 150
442 66 Marstrand

YTTRANDE
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2021-09-27

3

SAKFEL I KOMMUNSTYRELSENS YTTRANDE 2021-09-14

3.1

I femte stycket sidan 2, ”Synpunkter på hantering av bygglov” framhåller kommunen ”att
hallarna uppfördes först efter att kommunen beviljat bygglov”. Det korrekta är att ett tillfälligt
bygglov gavs 2008 för den västra hallen med sökandes åtagande att ta bort hallen och att återställa området senast 2013-07-31. Den östra hallen har aldrig haft ett lagakraftvunnet bygglov
och byggdes av Ringens Varv AB på egen risk.

3.2

I stycket ”I detaljplanen angiven markanvändning”, sidan 2, står att begreppet ”verksamhet”
finns i 1 kap. 4 § PBL. Det är fel. ”Verksamhet” som markanvändning saknar legaldefinition.

3.3

I stycket ”Trafik”, sidan 4, står att det finns tidsbegränsade tillstånd för tillfart till upplagsområdet. Det är fel. Det finns idag från Trafikverket inget giltigt tillstånd. Det senaste tillfälliga
tillståndet gick ut 2020-07-31.

3.4

I stycket ”Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning”, sidan 4, står bl. a. att ”Som underlag
för MKB finns ett flertal inventeringar, varav ingen noterat förekomst av hasselsnok.” Att det
genomförts flertalet inventeringar är osant och missvisande. Att hasselsnok inte noterats är i
sig inget felaktigt konstaterande. De endast två inventeringar som har gjorts, (Melica 2012 och
Bio Divers 2012) var ju inriktade på fåglar och diverse växter.

3.5

I stycket ”Hasselsnok”, sidan 4, står att Trafikverkets massupplag fanns när den västra båthallen
uppfördes 2008. Det är osant. Det massupplaget tillkom när Trafikverket år 2012 breddade
länsväg 168 och omfattade endast den västra delen av den östra hallen. Området för massupplaget är utförligt beskrivet i vårt ingivna ”Illustrationsmaterial 2021-09-20”, se pilmarkering
på bild 1.

3.6

I stycket ”Gestaltning”, sidan 5, står att planen ”inte kan bedömas utgöra betydande störning
för enskild”. Vår fastighet ingår i det enligt 4 kap. MB lagskyddade kustområde som i sin helhet
omfattas av riksintresse för naturvård, kulturvård, turism och friluftsliv. Vårt enskilda intresse
sammanfaller helt med riksintressena som är lagskyddade allmänna intressen.

Pål Rangaard

Lotta Rangaard

Bilagor
Bilaga 1

Försättssida till KS-protokoll 2021-09-15
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Yttrande
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Kommunens beteckning

KS2019/1087

Mark- och miljödomstolens beteckning

Mål nr P 11087-20
Handläggarens namn
Kenneth Fondén

2021-11-11

Mark och miljödomstolen
Box 1070
462 28 VÄNERSBORG

Detaljplan för Marstrand 6:7 – yttrande över inkomna synpunkter
vid överklagande
Mark- och miljödomstolen genomförde den 20 september 2021 syn på plats efter
begäran från överklagande granne Pål och Lotta Rangaard. Vid denna deltog även
representanter för Kungälvs kommun.
Klagande part har den 27 september 2021 inkommit med kompletterande yttrande.
Domstolen har den 6 oktober 2021 underrättat kommunen om detta. Kommunen
har givits tillfälle att senast den 27 oktober 2021 inkomma med yttrande över det
som nu tillförts ärendet.
Med anledning av vad som enligt ovan tillförts ärendet av klagande part inkommer
Kungälvs kommun med detta yttrande.
Inställning
Kungälvs kommun motsätter sig fortsatt Pål och Lotta Rangaards yrkande på nedan
angivna grunder.
Kommunen vidhåller att detaljplanen innebär en god avvägning mellan motstående
intressen. Planen är väl underbyggd genom de utredningar som har tagits fram.
Regleringen i planen tillsammans med de avtal som tecknats kopplat till planen
säkerställer de krav som ställs i plan- och bygglagen. Planen har handlagts i enlighet
med plan- och bygglagens krav.
Överklagan ska därför avslås.
Grunder och omständigheter
Synpunkter som inte berör aktuellt ärende
Som kommunen tidigare påtalat gäller aktuellt ärende Kungälvs beslut 2020-10-01
att anta rubricerad detaljplan. Synpunkter under stycke 2 samt punkt 3.1 i Rangaards
skrivelse avser tidigare tagna beslut, vilka inte ingår bedömningen i detta ärende.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Begreppet verksamheter
Rangaard anser att ”verksamhet” saknar legaldefinition. Det är i sig riktigt att det
lagrum kommunen hänvisade sig inte är en definition. Detta tillsammans med
övriga ställen ordet nämns i PBL innebär att begreppets innebörd är tydlig. Det är
också en term som Boverket i sina råd för tillämpning av PBL rekommenderar.
Planbestämmelsekatalogen, Boverkets hemsida:
”Enligt Boverkets allmänna råd och föreskrift: Boverkets föreskrifter om detaljplan:
Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med
tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad
omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. Boverkets
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan: Användningen verksamheter kan betecknas
Z och kan vid färgläggning ges beige färg.”
Sammantaget anser kommunen att begreppet är korrekt använt.
Tillfart
Tillstånd för tillfart har förnyats av Trafikverket, se bilaga.
Underlag för naturvärden
Rangaard anser att ordet ”flertal” är osant och missvisande. Kommunen hänvisar
utöver de inventeringar som tillhör planen till har utredningar gjort som en del av
det kommunens strategiska naturvårdsarbete. Utifrån detta har inte planområdet
bedömts innehålla några högre naturvärden.
Riksintressen
Det är korrekt att planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och kustområde och naturvård. Detaljplanen överensstämmer med kommunens
översiktsplan, som anger ”Nya verksamheter”. I en sammanvägning av intressen
vidhåller kommunen att behovet av verksamheter på Marstrand överväger. Denna
bedömning har inte motsagts av Länsstyrelsen i deras prövning enligt 11 kap 10 §
PBL. Som framgår av karta medan ingår inte aktuellt område i riksintresse för
kulturmiljövården.
Aktuella byggnader

Bedömning av naturvärden på Koön, sammanställning 2020 av utförda inventeringar samt
riksintresse kulturvård
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Påverkan på hasselsnok
Hasselsnoken beskrivs i SLU Artdatabanken enligt följande:
”Hasselsnoken är hotad av biotopförändringar till följd av ändrad markanvändning, framförallt
genom igenväxning och igenplantering av öppna och halvöppna blockmarker och hedbiotoper.
Individer slår ibland ihjäl då den förväxlas med huggorm. I Norden är hasselsnoken endast lokalt
allmän och utarmning av dessa förekomster genom förstörelse eller påverkan på viktiga biotoper,
såsom övervintringsplatser, utgör allvarliga hot. Hasselsnoken rör sig förhållandevist långsamt och
många faller lokalt offer för biltrafik, speciellt under parningstiden då hannarna rör sig över
relativt stora ytor. Även katter, minkar och andra rovdjur decimerar populationen.”
Som framgår av handlingarna i ärendet utgjordes aktuellt område i allt väsentligt av
skogsmark innan hallbyggnaderna uppfördes. Det var enligt SLU:s beskrivning inte
en gynnsam biotop för hasselsnok. Kommunen anser vidare att hasselsnoken fått
ett gott skydd på Koön genom det naturreservat som kommunen i samverkan med
länsstyrelsen medverkat till. Största hotet för hasselsnok torde vara Väg 168.
Medgivande av ändring
Som framgår ovan bedömer kommunen att varken enskilda hasselsnokar eller
beståndet av hasselsnok inte äventyras av detaljplanens antagande. Finner
domstolen ändå att verksamheten fortsatt kan innebära men för hasselsnok, medger
kommunen att domstolen i enlighet med PBL 13 kap. 17 § beslutar att följande
bestämmelser ska läggas till:
• Staket som hindrar hasselsnok att ta sig in på kvartersmarken skall uppföras.
Detta tillägg är avstämt och accepteras av verksamhetsidkaren, Ringens Varv.
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
Expedieras till:
Mark- och miljödomstolen

För kännedom till:
Anders Holm,
Denis Nähring,
Mats Mikulic
Ida Brogren
Kenneth Fondén

Bilagor
Trafikverkets beslut om väganslutning inkl. bilaga med foto
• TRV 2021_104537_Beslut
• Bilaga_Karta med fotografier

