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Kallelse 
Sammanträdesdatum 2022-08-17 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

 
Plats Stadshuset, plan 2, sessionssalen 
Tid Onsdagen den 17 augusti kl 09:00-17:00 

 
 
Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Gun-Marie Daun (KD)  
 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)  
 Greger Plannthin (SD)  
 Marcus Adiels (M)  

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

 
 
 
 
  Miguel Odhner (S) Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 
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Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-08-17 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 

  Information  

4  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan: 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

5  Information från kommundirektören 

- Lägesrapport efter sommaren 

- Lägesrapport: Hallarena vid Yttern 

Klockan: 09:30-10:15 

Föredragande: Haleh Lindqvist 

Informationen 
antecknas 

  Paus 10:15-10:30  

6  Information – Val 2022 

Klockan: 10:30-11:00 

Föredragande: Billy Kaldermark (S), Karl-Johan 
Bondesson (MP) och Eric Sini 

Informationen 
antecknas 

7  Rapport – dialogsammanträde med 
kommunens nämnder 

Informationen 
antecknas 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

8 KS2021/1943-3 Attestförteckning 2022 - 2 Beslut 

9 KS2022/1348-2 Intresseanmälan till Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

Beslut 

10 KS2022/1314-2 Svar på remiss - Stenungsunds kom0mun 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 

Beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

11 KS2022/1388-2 Svar på remiss - Förslag till ändringar i 
förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göra älv 

Beslut 

12 KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av 
ekologisk potential 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

13 KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk 
Hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
enligt beredning 

14 KS2022/1210-1 Modell för styrningen i Kungälvs kommun – 
Från demokrati till effekt och tillbaka 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
enligt beredning  

15 KS2022/1474-1 Hyra och taxa för kommunens kök och 
matsal(ar) i samband med idrotts- eller 
föreningsevent 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

16 KS2015/2077-
113 

Medgivande till upphävande av antagande för 
Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

17 KS2022/1121-1 
 

Överenskommelse om politisk organisation 
mandatperioden 2023–2026 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

18  Redovisning av ordförandebeslut  

19 KS2022/1475-2 Ordförandebeslut - Avtal avseende Head-
sublease av skoldatorer 

Redovisningen 
antecknas 
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Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum 2022-08-17 

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se

Instansnr Ärende Titel 
228/22 KS2019/1680-20 Tilläggsavtal nr 1 om inkoppling till den allmänna 

avloppsanläggningen Kärna Harestad VA 
ekonomisk förening 

229/22 KS2021/0287-8 Rollsbo 1:32, Guddeby 2:10 m fl. Överenskommelse 
omprövning av ledningsrätt 

230/22 KS2021/0661-4 Tilläggsavtal nr 12 om inkoppling till den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen Kärna Harestad 
vattensamfällighetsförening 

231/22 KS2021/2018-7 Tilläggsavtal 4 om inkoppling till den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen Västra Trädal och 
Raggesås samfällighetsförening 

232/22 KS2021/2134-3 Tilläggsavtal nr 5 om inkoppling till den allmänna 
avloppsanläggningen Hältorp-Synneröd 
samfällighetsförening 

233/22 KS2022/0326-3 Tilläggsavtal nr 4 om inkoppling till den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen Kristianborgs 
östra samfällighetsförening 

234/22 KS2022/0827-7 Beslut - säkerhetsprövning 
235/22 KS2022/1007-6 Beslut - säkerhetsprövning 
236/22 KS2022/1032-5 Beslut - säkerhetsprövning 
237/22 KS2022/1234-1 Delegationsbeslut: Stöd till bygdegårdar- och 

hembygdsföreningar, 2022 
238/22 KS-VR2022/0218-5 Delegeringsbeslut beviljas_Upplåtelse av allmän 

platsmark - Uppställning av skyltar/vepor för 
utställning av judisk närvaro, Paradisparken 
Marstrand, Kungälv 

239/22 KS-VR2022/0228-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 
Sekelskiftesdagarna, , marknad med folklustspel. 
Marstrand. Kungälvs kommun, Delegeringsbeslut 
beviljas 

240/22 KS-VR2022/0234-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 
Affischering/skyltar i samband med Val, Kungälvs 
kommun 

241/22 KS-VR2022/0236-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från fastigheten Torsby-Tofta 2:7 

242/22 KS-VR2022/0237-2 Delegeringsbeslut - Beviljas. Upplåtelse av allmän 
platsmark - Childhood Match Cup - Marstrand vid 
Södra Strandverket, Kungälv 

243/22 KS-VR2022/0242-2 Delegeringsbeslut - avslås. Upplåtelse av allmän 
platsmark - Tillfällig försäljning, Bohus Fästning, 10 
ggr under perioden 2022-06-16--2022-12-31 

244/22 KS-VR2022/0243-1 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Tyfter 1:16 

245/22 KS2019/0692-3 Marstrand 6:7, avtal om lägenhetsarrende för 
sjöbod, undertecknat 
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Delegationsbeslut 
Sammanträdesdatum 2022-08-17 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

246/22 KS2019/1497-17 Etableringsavtal - Del av Gärdet 1:3 
247/22 KS2021/1572-15 Marstrand 6:7, avtalsservitut för avloppsanläggning 
248/22 KS2021/2109-3 Tilldelning och utvärdering – Upphandling 

parkeringsövervakning 
249/22 KS2022/0002-12 Fredrik Baggesgata (Blekebukten), parkering 

avgift.pdf 
250/22 KS2022/0002-13 Hedvigsholmsgatan, laddplats, avgift.pdf 
251/22 KS2022/0995-5 Beslut - säkerhetsprövning 
252/22 KS-VR2022/0105-7 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering Bergs 

Konditori, Hamngatan 9 Marstrand, Kungälv 
253/22 KS-VR2022/0119-59 Anmälan till delegationsbeslut transportdispenser 

april 2022 
254/22 KS-VR2022/0201-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggnadsställning, 

Hospitalsgatan 3 Marstrand 
255/22 KS-VR2022/0209-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Nereby 5:2 
256/22 KS-VR2022/0255-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall från fastigheten Aröd 2:107 
257/22 KS-VR2022/0257-2 Delegeringsbeslut – avstyrks Upplåtelse av allmän 

platsmark - Foodtruck, Lilla Varvsgatan / Ringplan, 
Marstrand, Kungälv 

258/22 KS-VR2022/0257-3 Delegeringsbeslut – Upplåtelse av allmän platsmark 
- Foodtruck, Lilla Varvsgatan / Ringplan,
Marstrand, Kungälv

259/22 KS-VR2022/0263-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Prästbol 1:8 

260/22 KS-VR2022/0264-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att Kongeliga Bohus Elfsborgs Caroliner använder 
parkeringen vid Bohusbron 1-3/7-2022 i samband 
med ett evenemang på Fästningsholmen. 

261/22 KS-VR2022/0265-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggbelamring, 
Runängsgatan 1-5 Ytterby Kungälv 

262/22 KS-VR2022/0266-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Ödsmål 3:72 

263/22 KS-VR2022/0272-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Lökeberg 1:52 

264/22 KS-VR2022/0275-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Ekoxen 5 

265/22 KS-VR2022/0282-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uppvisning och 
presentation av veteranfordon, Nytorget Kungälv - 
Delegeringsbeslut beviljas 

266/22 KS-VR2022/0284-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Instön 1:422 

267/22 KS-VR2022/0286-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Glose 8:9 
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Delegationsbeslut 
Sammanträdesdatum 2022-08-17 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

268/22 KS-VR2022/0287-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 
Marknadsföringsevent för lansering av Mazda CX-
60, Koön Marstrand, Delegeringsbeslut beviljas 



73/22 Information från kommundirektören -   :

Denna behandling '73/22 Information från kommundirektören' har inget tjänsteutlåtande.



74/22 Information – Val 2022 -   :

Denna behandling '74/22 Information – Val 2022' har inget tjänsteutlåtande.
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Mötesanteckningar   

Sammanträdesdatum  2022-06-27 
Sida   

 
 

 

  

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset, sammanträdesrum Carlstensrummet, plan 2 

 Måndagen 27 juni 2022 Klockan 11:00-13:00 
  

Deltagare   
 Haleh Lindqvist Kommundirektör 
 Miguel Odhner (S) Ordförande Kommunstyrelsen 
 Anders Holmensköld (M) 1:e Vice ordförande Kommunstyrelsen 
 Kenneth Frii (C) Ordförande Miljö och byggnadsnämnden 
 Bo Carlsson (S) Ordförande Överförmyndarnämnden  
 Lottie Lord (MP) Vice ordförande Överförmyndarnämnden 
 Mona Haugland (S) Ordförande Sociala myndighetsnämnden 
 Robert Syrén (M) 1:e Vice ordförande Sociala 

myndighetsnämnden 
 Andriette Bågenholm (V) 2:e Vice ordförande Sociala 

myndighetsnämnden 
 
 
 
Sekreterare 
   

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Miguel Odhner (S)  

   
 

Ej närvarande   
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Göran Oscarsson (L)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Claes Andersson (L)  
 Billy Kaldemark (S)  
 Karl-Johan Bondesson (MP)  
 Ulrika Winblad (S)  
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Innehållsförteckning 

 

 

Överläggning KS presentation med nämnder ............................................................................................................ 3 
Nulägesuppdatering ........................................................................................................................................................ 3 
Internkontroll .................................................................................................................................................................. 5 
Övrigt ................................................................................................................................................................................ 5 
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Överläggning KS presentation med nämnder 

 
Miguel Odhner (S) informerar om punkterna som var uppe på senaste mötet i december samt 
går igenom dagens agenda.  
 
Dagens agenda innehåller nedanstående punkter: 
o Nulägessituation nämnder och KS/ kommundirektör 
o Nämndens arbete utifrån uppdrag och givna mål 
o Nämndens arbete med internkontroll 
o Övriga frågor 

Nulägesuppdatering 

Deltagande ordförande/vice ordförande för sina respektive nämnder ger en 
nulägesuppdatering och informerar om nämndens arbete samt aktuella frågor. 

 
Kommunstyrelsen 
 Miguel Odhner (S) informerar om följande: 
 
o Bra politiskt klimat  
o Bra underlag från förvaltningen 
o Covid19- fasades ut men då inleddes kriget i Ukraina vilket ledde till annat politiskt fokus. 
o  Utmaningar för förvaltningen 

- Bostäder- problem i samband med ukrainska flyktingar 
- Ny kris att hantera 

o Krisledningsnämnden- ingår i KS och aktiveras endast när det är kris.  
- Har gått igenom alla dokument och den prioritering som finns i och med ett krig i 

Europa.  
 
Månadsrapport- juni 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om månadsrapport som brukar ges på 
Kommunstyrelsens sammanträde. 

 
o Låneskuld 

- Koncernen 
- Kommunen 

o Investeringar t.o.m. maj 
o Upplåning/amortering 
o Budget 2022 

- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 
o Resultaträkning- prognos maj 2022 
o Osäkerhetsfaktorer 
o Utmaningar 2023-arbete pågår 
o Arbetslöshet 
o Försörjningsstöd 
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o Hemtjänst 
o Befolkningsutveckling 
o Sjukfrånvaro 

 

Överförmyndarnämnden 
Bo Carlsson (S) och Lottie Lord (MP) informerar om följande:  
 
o Bra ekonomi 
o Verksamhetsansvar- lite oroligt med personalsituationen 

- Två jurister som delar på sommaren 
- Sårbart läge inför hösten 
- Interna lösningar  
- Samarbete med Ale har varit en diskussion  

o Fungerar bra i övrigt  
o Delegationsändringar- justeringar har delvis gjorts på grund av lagförändringar 
o Tillsyn- kommunrevisionen 
o Avlämningsdokument utifrån omvärldsbevakningen  
 

Sociala myndighetsnämnden 
Mona Haugland (S), Robert Syrén (M) och Andriette Bågenholm (V) informerar om följande: 
  
o Inget ekonomiansvar- men önskar information om kostnader för placeringar 
o 1 oktober- Förmodligen klart för digital signering för ordförandebeslut  
o Alkohol och tobakstillståndet 

- Göteborgs uppsägning av avtalet med samtliga GR-kommuner 
o Sammanträden  
o Personlig inställelse – vikten av utrymningsvägar vid dessa tillfällen 
o Handlingar- rutiner  
o LSS/SOL 

- Platser  
o Nöjda över verksamhetschefens rapporter 
 

Miljö och byggnadsnämnden 
Kenneth Frii (C) informerar om följande:  
 
o Två enheter- Bygg och Miljö. 
o Sammanträden- Ca 30-35 ärenden per gång 
o Lokalfrågan 

- Upplever det svårt att få tag på stora rum till sammanträden.  
 

Bygglovsenheten 
o Maj- nästan nere på normal nivå för ansökningar  
o Digitaliseringen 

- System med tillhörande e-tjänster.  
- En tredjedel av ansökningar och ärenden sker digitalt. 

o Personal som går över till Göteborg- utmaning där lönefrågan är central.  
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- Flaggar för utmaningen i detta.  
 

Miljöenheten 
o Personal- utmaning med handläggare som sagt upp sig 
o Digitalisering 
o Utredningarna med förorenad mark- tidskrävande 
o Livsmedelskontroll 
o Hemsidan uppdateras  
o Personalutbildning om bättre bemötande på enheten- positivt 

 

Internkontroll 

Ordförande/vice ordförande informerar om nämndens arbete med följande: 
 
o Internkontroll 
o Delegationsbeslut- Vad för beslut som tas i styrelsens namn 
o Antal delegationsbeslut per sammanträde 

- Sociala myndighetsnämnden 18–20 stycken 
- Miljö-och byggnadsnämnden 6 stycken 
- Överförmyndarnämnden- Några stycken  

Övrigt 

 
Dialog förs om följande: 

 

• Göteborgs stad har sagt upp samarbetet gällande arbetet med alkohol- och tobakstillstånd. 
o Behöver hitta en trygg lösning  
o Eventuellt samarbete över kommungränsen 
o Detta måste följas upp och vara i ordning innan jul 

 

• Personalfrågan 
o Lönerna, tyngsta anledningen till att tjänstepersonerna byter jobb och kommun. 
o Utmaningar i och med den rörliga arbetsmarknaden. 
o Behöver vara attraktiva som kommun utifrån ytterligare anledningar 

 
 
  

  

 

 
 

 

 



76/22 Attestförteckning 2022 - 2  - KS2021/1943-3 Attestförteckning 2022 - 2  : Attestlista hösten -22 Jämförelselista mot attestlista uttagen sommar 2022

UTTAGEN FRÅN UNIT 4 DEN 2022-06-30 UTTAGEN FRÅN UNIT 4 DEN 2021-12-15
Ftg Ansvar Ansvar Text Aa Konto Attestant Ansvar Ansvar Text Aa Konto Attestant Avser fakturor i ekonomisystemet
KK 10000 KF:s ordförande AA15805 Erik Lindskog 10000 KF:s ordförande AA15805 Erik Lindskog Avser fakturor i ekonomisystemet
KK 20000 KS:s ordförande AA15805 Erik Lindskog 20000 KS:s ordförande AA15805 Erik Lindskog Avser fakturor i ekonomisystemet
KK 20001 KS:s vice ordförande AA15805 Erik Lindskog 20001 KS:s vice ordförande AA15805 Erik Lindskog
KK 30000 Kommundirektör AA21127 Haleh Lindqvist 30000 Kommundirektör AA21127 Haleh Lindqvist
KK 30111 Kommungemensamma kostnader AA00082 Pia Jakobsson 30111 Kommungemensamma kostnader AA00082 Pia Jakobsson
KK 30112 Exploatering och realisationsresultat AA00082 Pia Jakobsson 30112 Exploatering och realisationsresultat AA00082 Pia Jakobsson
KK 40103 Utvecklingsledare folkhälsoarbete AA13991 Lena Arnfelt 40103 Utvecklingsledare folkhälsoarbete AA13991 Lena Arnfelt
KK 40104 Näringslivsutvecklare AA15805 Erik Lindskog 40104 Näringslivsutvecklare AA15805 Erik Lindskog
KK 40105 Valfunktion AA15805 Erik Lindskog 40105 Valfunktion AA15805 Erik Lindskog
KK 40106 Chef enheten för kommunkansli o juridik AA15805 Erik Lindskog 40106 Chef enheten för kommunkansli o juridik AA15805 Erik Lindskog
KK 40107 Kommunförsäkringar AA24185 Ann-Charlott Backström 40107 Kommunförsäkringar AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 40108 ANSVARET STÄNGT 40108 Sociala investeringar AA13991 Lena Arnfelt
KK 40120 Kommunikation AA24589 Madeleine Nilsson 40120 Kommunikation AA24589 Madeleine Nilsson
KK 41000 Sektorchef Bildning och lärande AA23664 Dennis Reinhold 41000 Sektorchef Bildning och lärande AA23664 Dennis Reinhold
KK 41008 Administration BoL AA23664 Dennis Reinhold 41008 Administration BoL AA23664 Dennis Reinhold
KK 41025 Trygga Ungdomsmiljöer AA05399 Thomas Hermansson 41025 Trygga Ungdomsmiljöer AA05399 Thomas Hermansson
KK 41030 Stödenheten AA03557 Linda Bjälkenborn 41030 Stödenheten AA03557 Linda Bjälkenborn
KK 41031 Skolhälsovård AA01281 Catharina Bengtsson 41031 Skolhälsovård AA01281 Catharina Bengtsson
KK 41035 Flerspråksenheten AA05079 Sausan Rooke 41035 Flerspråksenheten AA05079 Sausan Rooke
KK 41050 Förskola verksamhetschef AA24163 Monica Carhult Karlsson 41050 Förskola verksamhetschef AA24163 Monica Carhult Karlsson
KK 41060 Rödhaken - Iskällan förskoleenhet AA14388 Charlotta Nilsson 41060 Rödhaken - Iskällan förskoleenhet AA14388 Charlotta Nilsson
KK 41061 Solängen förskoleenhet AA07535 Annicka Svensson 41061 Solängen förskoleenhet AA07535 Annicka Svensson
KK 41062 Fridhem förskoleenhet AA02397 Helen Karlsson Eliasson 41062 Fridhem förskoleenhet AA02397 Helen Karlsson Eliasson
KK 41063 Kongahälla förskoleenhet AA30112 Renee Larsson NY CHEF 41063 Kongahälla förskoleenhet AA01032 Åsa Ekelind
KK 41070 Ytterby Östra förskoleenhet AA30112 Renee Larsson 41070 Ytterby Östra förskoleenhet AA30112 Renee Larsson
KK 41071 Ytterby Västra förskoleenhet AA20024 Ulrika Nilsson 41071 Ytterby Västra förskoleenhet AA20024 Ulrika Nilsson
KK 41072 Kärna förskoleenhet AA02382 Helena Andersson 41072 Kärna förskoleenhet AA02382 Helena Andersson
KK 41073 Kareby-Hålta förskoleenhet AA02063 Malin Peterson 41073 Kareby-Hålta förskoleenhet AA02063 Malin Peterson
KK 41074 Nordtag förskoleenhet AA01032 Åsa Ekelind NYTT ANSVAR
KK 41075 Tjuvkil - Marstrand förskoleenhet AA24163 Monica Carhult Karlsson NYTT ANSVAR
KK 41080 Olseängen förskoleehet AA15844 Marie Lundgren 41080 Olseängen förskoleehet AA15844 Marie Lundgren
KK 41081 Romelanda förskoleenhet AA03548 Linda Bäck 41081 Romelanda förskoleenhet AA03548 Linda Bäck
KK 41082 Solberga förskoleenhet AA03439 Lena Andersson Canderudh 41082 Solberga förskoleenhet AA03439 Lena Andersson Canderudh
KK 41083 Solgärde förskoleenhet AA28324 Sofia Johannesson Olsson 41083 Solgärde förskoleenhet AA28324 Sofia Johannesson Olsson
KK 41090 Familjedaghem AA04505 Monica Kindblad 41090 Familjedaghem AA04505 Monica Kindblad
KK 41101 Grundskola fritidshem åk F-6 verksamhetschef AA03392 Lars-Gunnar Hermansson 41101 Grundskola fritidshem åk F-6 verksamhetschef AA03392 Lars-Gunnar Hermansson
KK 41111 Fontinskolan AA31748 Helga Ahlstedt 41111 Fontinskolan AA31748 Helga Ahlstedt
KK 41113 Sandbackaskolan AA27709 Linda Markus 41113 Sandbackaskolan AA27709 Linda Markus
KK 41115 Diserödsskolan AA13601 Monika Ringblom 41115 Diserödsskolan AA13601 Monika Ringblom
KK 41212 Kastellegårdsskolan AA24509 Camilla Lindroth Vestergren 41212 Kastellegårdsskolan AA24509 Camilla Lindroth Vestergren
KK 41216 Hålta Marstrands skolor AA04818 Pia Östberg 41216 Hålta Marstrands skolor AA04818 Pia Östberg
KK 41218 Kärna skola AA00110 Malin Gavin 41218 Kärna skola AA00110 Malin Gavin
KK 41219 Sparråsskolan AA01488 Cecilia Kalin 41219 Sparråsskolan AA01488 Cecilia Kalin
KK 41311 Kullens skola AA27564 Stefan Behre 41311 Kullens skola AA27564 Stefan Behre
KK 41312 Klöverbacken Olseröds skolor AA21247 Johan Gilberth 41312 Klöverbacken Olseröds skolor AA21247 Johan Gilberth
KK 41313 Kareby skola AA00385 Alexandra Nilsson 41313 Kareby skola AA00385 Alexandra Nilsson
KK 41314 Kode och Tunge skolor AA03252 Maria Härnborg 41314 Kode och Tunge skolor AA03252 Maria Härnborg
KK 42000 Gy-Vux verksamhetschef AA21624 Amela Filipovic 42000 Gy-Vux verksamhetschef AA21624 Amela Filipovic
KK 42050 Grundskola åk 7-9 verksamhetschef AA01281 Catharina Bengtsson 42050 Grundskola åk 7-9 verksamhetschef AA01281 Catharina Bengtsson
KK 42051 Thorildskolan AA00462 Anna Fischer 42051 Thorildskolan AA00462 Anna Fischer
KK 42052 Ytterbyskolan AA16031 Emma Andersson Malmros NY CHEF 42052 Ytterbyskolan AA30171 Linnea Börén
KK 42053 Munkegärdeskolan AA01548 Charlotte Hård af Segerstad 42053 Munkegärdeskolan AA01548 Charlotte Hård af Segerstad

ANSVARET STÄNGT 42201 Mimers Enhet Munin AA29063 Johan Mårtensson
ANSVARET STÄNGT 42202 Mimers Enhet Hugin AA03397 Lars-Ove Karlsson

KK 42203 Mimers Enhet IMVO AA28291 Sara Holm 42203 Mimers Enhet IMVO AA28291 Sara Holm
KK 42204 Mimers Enhet BFESSA AA02468 Heléne Gjörde Wennerberg 42204 Mimer Enhet BFESSA AA02468 Heléne Gjörde Wennerberg
KK 42205 Mimers Enhet INNATE AA29063 Johan Mårtensson 42205 Mimers Enhet INNATE AA29063 Johan Mårtensson
KK 42206 Mimers Enhet EKHA AA03041 Jonas Sjöberg 42206 Mimers Enhet EKHA AA03041 Jonas Sjöberg
KK 42207 Mimers Enhet BAFTEE AA01305 Carl Egeberg 42207 Mimers Enhet BAFTEE AA01305 Carl Egerberg
KK 42208 Mimers Enhet Elevhälsa/admin chef AA34258 Christina Eklund NY CHEF 42208 Mimers Enhet Elevhälsa/admin chef AA03397 Lars-Ove Karlsson
KK 42211 Trekungagymnasiet AA03982 Magnus Haglund 42211 Trekungagymnasiet AA03982 Magnus Haglund
KK 42300 Kompetenscentrum verksamhetschef AA32751 Tanja Tajic Björkman NY CHEF
KK 42311 Vuxenutbildning AA28334 Sofia Schubert 42311 Vuxenutbildning AA28334 Sofia Schubert
KK 43002 Mottagningsenheten AA18213 Kristina Olsson 43002 Mottagningsenheten AA18213 Kristina Olsson
KK 43005 Bostäder nyanlända AA13991 Lena Arnfelt 43005 Bostäder nyanlända AA13991 Lena Arnfelt
KK 43109 Kluster 3 EC Västra Porten/Grepvägen/Runängsgatan AA02021 Eva Jönsson 43109 Daglig Verksamhet Södra AA02021 Eva Jönsson
KK 43110 Kluster 4 EC Korsriddaregatan/Jorsalagatan/Grindenvägen AA01360 Camilla Karlsson 43110 Daglig Verksamhet Mitt AA01360 Camilla Karlsson
KK 43112 Kluster 2 EC Ormen Långeg./Barfotsg./Husfrejag./Rådmansg. AA03598 Lisbet Hertzman 43112 Daglig verksamhet Västra AA03598 Lisbet Hertzman
KK 43113 Enhetschef Arbetsmarknad AA20831 Eleonor Abrahamsson 43113 Enhetschef Arbetsmarknad AA20831 Eleonor Abrahamsson
KK 43114 Stöd- och försörjningsenheten AA18213 Kristina Olsson 43114 Stöd och Försörjning (inkl flykting) AA18213 Kristina Olsson
KK 43209 Verkställighets- och placeringsenheten AA33475 Anna Johannesson NY CHEF 43209 Familjehem och familjerättsenheten AA30256 Torbjörn Eriksson
KK 43210 Ledning Myndighet AA30354 Peter Almgren 43210 Verksamhetschef Myndighet AA30354 Peter Almgren
KK 43211 Utförarenheten/Familjerådgivning AA03962 Maria Gustafsson 43211 Utförarenheten/Familjerådgivning AA03962 Maria Gustafsson
KK 43212 Barn-, unga-, och familjeenheten AA32698 Maria Ogenhag 43212 Barn- och ungdomsenheten AA32698 Maria Ogenhag
KK 43213 Vuxenenheten AA02231 Greger Hjelm 43213 Missbruk- och unga vuxnaenheten AA02231 Greger Hjelm
KK 43214 Resursenheten AA03560 Linda Boström NY CHEF 43214 Gröna villan/Socialpsykiatrin AA02362 Hans-Jörgen Sandelklint
KK 43217 Boendestöd AA00741 Anna Larsson NY CHEF 43217 Stöd och service AA03560 Linda Boström
KK 43320 Verksamhetschef Stöd/Boende LSS AA01453 Carina Winkler 43320 Verksamhetschef Stöd/Boende LSS AA01453 Carina Winkler
KK 43324 Personlig assistans 2 AA17208 Ing-Marie Videcél 43324 Personlig assistans 2 AA17208 Ing-Marie Videcél
KK 43325 Kluster 1 EC Kungälvsv. 40/Kungälvsv. 76/G:a Kungälvsv. 17 AA02458 Henrik Spiess 43325 EC Kungälvsv 40/Kungälvsv 76/G:a Kungälvsv 117 AA02458 Henrik Spiess
KK 43327 Kluster 5 EC Näckrosen/Korttids BoU/Villa Tveten/Läger AA30767 Ulrika Olsson 43327 EC Näckrosen/ Korttid BoU/Villa Tveten AA30767 Ulrika Olsson
KK 43328 Personlig assistans 1 AA17208 Ing-Marie Videcél 43328 Personlig assistans 1 AA17208 Ing-Marie Videcél
KK 43332 Kluster 5 EC Solhultsgatan/Torsbyvägen AA00512 Kristina Borg 43332 EC Solhultsgatan, Västra Porten, Runängsg AA00512 Kristina Borg
KK 43337 Kluster 6 EC Vitmosseg. 7/Vitmosseg. 9/Torgg./Fridhemsg. AA02728 Jenny Andersson NY CHEF 43337 EC Vitmossegatan 7/Vitmossegatan 9 AA21677 Elle Peci
KK 43338 Enhetschef Stöd och utveckling LSS & DV AA05377 Terés Zachrisson NYTT ANSVAR
KK 43400 Verksamhetschef Sociala resurser AA34131 Maria Havseng 43400 Verksamhetschef Sociala resurser AA00741 Anna Larsson
KK 43401 Mottagning & Introduktion AA20831 Eleonor Abrahamsson 43401 Mottagning & Introduktion AA20831 Eleonor Abrahamsson
KK 43403 Boende med särskild service SOL/LSS AA18306 Mikael Fridlund 43403 HVB Fontin & Vendergatan AA18306 Mikael Fridlund
KK 44000 Kultur verksamhetschef AA04037 Matilda Skön 44000 Kultur verksamhetschef AA04037 Matilda Skön
KK 44111 Kulturskolan AA04037 Matilda Skön 44111 Kulturskolan AA04037 Matilda Skön
KK 44211 Allmänkultur AA32442 Jonas Bolding NY CHEF 44211 Allmän kultur AA04037 Matilda Skön
KK 44311 Bibliotek AA32442 Jonas Bolding NY CHEF 44311 Enhetschef Bibliotek och IT AA04037 Matilda Skön

ANSVARET STÄNGT 44312 Enhetschef Media AA04037 Matilda Skön
KK 45000 Sektorchef Trygghet och Stöd AA13991 Lena Arnfelt 45000 Sektorchef Trygghet och Stöd AA13991 Lena Arnfelt
KK 45011 Biståndsenheten AA05288 Susanne Ek 45011 Enhetschef för Biståndsenheten AA05288 Susanne Ek
KK 45012 Administrativa enheten AA00490 Ann Charlotte Bengtsson 45012 Enhetschef för ToS administration AA00490 Ann Charlotte Bengtsson
KK 45200 Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende AA33406 Anna Lifjorden NY CHEF 45200 Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende AA27788 Sandra Hultén Johansson
KK 45222 Enhetschef Båtmansgärdet "Dag" AA04692 Pernilla Backebrant 45222 Enhetschef Båtmansgärdet "Dag" AA04692 Pernilla Backebrant
KK 45223 Enhetschef  Kaprifolen AA24050 Rasha Riad Sandén NY CHEF 45223 Enhetschef  Kaprifolen AA00898 Anne-Marie Ryd
KK 45224 Enhetschef Gläntan AA00898 Anne-Marie Ryd NY CHEF 45224 Enhetschef Gläntan AA24050 Rasha Riad Sandén
KK 45225 Enhetschef Båtmansgärdet "Natt" AA04692 Pernilla Backebrant 45225 Enhetschef Båtmansgärdet "Natt" AA04692 Pernilla Backebrant
KK 45271 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 2A+2B+4+5 AA31987 Andreas Peterson 45271 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 2A+2B AA31987 Andreas Peterson
KK 45273 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 8+10 AA29852 Maria Ling 45273 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 4+5+8 AA29852 Maria Ling
KK 45274 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 6+natt AA00726 Anette Johnsson Koli 45274 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 6+10 AA00726 Anette Johnsson Koli
KK 45280 Enhetschef Ekhaga: Björken+Eken AA16907 Ann-Kristin Wennerberg NY CHEF 45280 Enhetschef Ekhaga: Boken + Linden AA31982 Ann-Christin Dalebjörk
KK 45281 Enhetschef Ekhaga: Boken+Linden AA16907 Ann-Kristin Wennerberg 45281 Enhetschef Ekhaga: Björken + Eken AA16907 Ann-Kristin Wennerberg
KK 45282 Enhetschef Solhaga våning 1 AA04694 Pernilla Berggren 45282 Enhetschef Solhaga våning 1 AA04694 Pernilla Berggren
KK 45283 Enhetschef Solhaga våning 2 AA02219 Görel Bini Gustafsson 45283 Enhetschef Solhaga våning 2 AA02219 Görel Bini Gustafsson
KK 45293 Enhetschef Ranrikegården:  Björken+Vikingen AA31982 Ann-Christin Dalebjörk NY CHEF 45293 Enhetschef Ranrikegården: Lyan + Björken AA02390 Helene Carlsson
KK 45294 Enhetschef Ranrikegården: Fars Hatt+Mors Mössa+Lyan AA31982 Ann-Christin Dalebjörk NY CHEF 45294 Enhetschef Ranrikegården: Fars Hatt +  Mors Mössa + Vikingen AA03388 Laila Erlandsson
KK 45400 Verksamhetschef för hälso- o sjukvård AA33407 Anna Mårtén NY CHEF 45400 Verksamhetschef för hälso- o sjukvård AA01259 Carina Andersson
KK 45411 Enhetschef Rehabilitering AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist 45411 Enhetschef Rehabilitering AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist
KK 45421 Enhetschef Hemsjukvård AA01825 Elisabeth Wedenmark 45421 Enhetschef Hemsjukvård AA01825 Elisabeth Wedenmark
KK 45432 Enhetschef Korttidsenheten Lekmannag 2 AA02850 Jessica Thunberg 45432 Enhetschef Korttidsenheten Lekmannag 2 AA02850 Jessica Thunberg
KK 45434 Enhetschef Hälsofrämjande verksamhet AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist 45434 Enhetschef Hälsofrämjande verksamhet AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist
KK 45435 Köpta platser korttid äldre AA02850 Jessica Thunberg 45435 Köpta platser korttid äldre AA02850 Jessica Thunberg
KK 45500 Verksamhetschef för hemtjänst AA29923 Maria Stenmark 45500 Verksamhetschef för hemtjänst AA29923 Maria Stenmark
KK 45531 Sydöstra Centrum (Centrum 1) AA01279 Catarina Bäckström NY CHEF 45531 Enhetschef hemtjänst Centrum 1 AA24491 Sara Sundberg
KK 45532 Norra Centrum (Centrum 2) AA03202 Katarina Premberg 45532 Enhetschef hemtjänst Centrum 2 och Rexegården AA03202 Katarina Premberg
KK 45533 Ytterby AA00986 Annika Weber 45533 Enhetschef  hemtjänst Ytterby 1 AA00986 Annika Weber
KK 45534 Kärna AA13462 Susanne Öfverström 45534 Enhetschef hemtjänst Kärna AA13462 Susanne Öfverström
KK 45535 Kode/Romelanda (Nord 1) AA34527 Jasmine By Faal 45535 Enhetschef Nord 1 AA21447 Shila Mansouri
KK 45535 Kode/Romelanda (Nord 1) AA34001 Johan Nordlund
A ANSVARET STÄNGT 45536 Enhetschef  hemtjänst Ytterby 2 AA00986 Annika Weber
KK 45537 Västra Centrum/Munkegärde (Nord 2) AA05278 Susanne Borg NY CHEF 45537 Enhetschef Nord 2 AA05278 Susanne Borg
KK 45538 Enhetschef Larm och nattverksamheten AA33482 Dana Alamine NY CHEF 45538 Enhetschef Larm och nattverksamheten AA01225 Britt-Marie Andersson
KK 45539 Enhetschef Demensteam AA05337 Susanne Schedin 45539 Enhetschef Demensteam AA05337 Susanne Schedin
KK 45540 Planering och rekrytering AA01421 Cathrine Hellström Rosenlöf 45540 Planering och rekrytering AA01421 Cathrine Hellström Rosenlöf
KK 45541 Komarken AA02076 Evy Skager 45541 Enhetschef hemtjänst Komarken AA02076 Evy Skager
KK 45542 Marstrand AA13462 Susanne Öfverström 45542 Enhetschef hemtjänst Marstrand och Sörgården AA13462 Susanne Öfverström

ANSVARET STÄNGT 45543 Enhetschef hemtjänst Centrum 3 AA24491 Sara Sundberg
KK 47000 Sektorchef Samhällsbyggnad - livsmiljö AA00646 Anders Holm 47000 Sektorchef Samhällsbyggnad - livsmiljö AA00646 Anders Holm
KK 47111 Enhetschef Trafik gata park AA04465 Mikael Svensson 47111 Enhetschef Trafik gata park AA04465 Mikael Svensson
KK 47112 Bygg och projektledning Teknik AA04448 Micael Pehrson 47112 Bygg och projektledning Teknik AA04448 Micael Pehrson
KK 47113 Verksamhetsområde Teknik AA00646 Anders Holm 47113 Verksamhetsområde Teknik AA04011 Martin Hollertz
KK 47114 Verksamhetsområde Planering och myndighet AA27171 Fredric Arpfjord 47114 Verksamhetsområde Planering och myndighet AA27171 Fredric Arpfjord
KK 47115 Projektenheten AA00430 Amanda Staf 47115 Projektenheten AA04704 Pernilla Esping
KK 47116 Projektenheten 1 AA20273 Elena Marin 47116 Projektenheten 1 AA20273 Elena Marin
KK 47118 Projektenheten 2 AA23680 Madeleine Wollbrant NY CHEF 47118 Projektenheten 2 AA24768 Rickard Holmgren
KK 47120 Planprojekt AA32373 Ida Brogren NYTT ANSVAR
KK 47123 Projektenheten 3 AA21166 Amela Keserovic 47123 Projektenheten 3 AA21166 Amela Keserovic
KK 47125 Projektenheten 4 AA23738 Stina Gunnarsson 47125 Projektenheten 4 AA23738 Stina Gunnarsson
KK 47311 VA-verksamheten AA00646 Anders Holm 47311 VA-verksamheten AA04011 Martin Hollertz
KK 47312 Kundhantering teknik och stöd AA04878 Rebecka Stomvall 47312 Kundhantering teknik och stöd AA04878 Rebecka Stomvall
KK 47312 Kundhantering teknik och stöd AA22565 Carolina Bodlund
KK 47313 VA-drift AA21160 Hans Liljered 47313 VA-drift AA21160 Hans Liljered
KK 47314 Ledningsnät AA21614 Joacim Lindström 47314 Ledningsnät AA21614 Joacim Lindström
KK 47315 Avlopp AA21160 Hans Liljered NY CHEF 47315 Avlopp AA15832 Kim Särvegård
KK 47316 Vattenverk AA29379 Jimmy Andersson NY CHEF 47316 Vattenverk AA18067 Andrew Holmes
KK 47411 Renhållning AA05218 Sofia Samuelsson 47411 Renhållning AA05218 Sofia Samuelsson
KK 47511 Enhetschef Hamnverksamhet AA02068 Eva-Lena Hessel Rydqvist 47511 Enhetschef Hamnverksamhet AA02068 Eva-Lena Hessel Rydqvist
KK 47611 Plan AA32373 Ida Brogren 47611 Plan AA32373 Ida Brogren
KK 47711 Kart och Mark AA32575 Boris Damljanovic 47711 Kart och Mark AA32575 Boris Damljanovic
KK 48111 Bygglov AA04451 Mirsad Radoncic 48111 Bygglov AA04451 Mirsad Radoncic
KK 48211 Miljö AA03316 Kristina Franzén 48211 Miljö AA03316 Kristina Franzén
KK 48420 Säkerhetssamordnare AA24185 Ann-Charlott Backström 48420 Säkerhetssamordnare AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 49000 Kundcenter AA33530 Gabriella Banehag NY CHEF 49000 Kundcenter AA02835 Jennie Råå
KK 51113 Chef ekonomi- och kvalitetsenheten AA00082 Pia Jakobsson 51113 Chef ekonomi- och kvalitetsenheten AA00082 Pia Jakobsson
KK 51211 Enhetschef HR AA24185 Ann-Charlott Backström 51211 Enhetschef HR AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 53000 Verksamhetsområde lokaler och anläggningar AA32450 Helena Tellberg 53000 VO Fastighet AA32450 Helena Tellberg
KK 53050 Teater- och uthyrning AA04037 Matilda Skön 53050 Teater -  och uthyrning AA04037 Matilda Skön
KK 53100 Fastighetsprojekt AA24768 Rickard Holmgren 53100 Fastighetschef AA24768 Rickard Holmgren
KK 53111 Hyresansvarig AA17044 Håkan Wallentin 53111 Hyresansvarig AA17044 Håkan Wallentin
KK 53113 Verksamhetsservice AA05319 Susanne Marcusson NYTT ANSVAR
KK 53120 PU Byggnad AA29897 Susanne Claesson 53120 PU Byggnad AA01655 Dan Mathiasson
KK 53121 Kvartersmark AA29897 Susanne Claesson NY CHEF 53121 Kvartersmark AA24768 Rickard Holmgren
KK 53126 Teknisk förvaltare Media AA29897 Susanne Claesson NY CHEF 53126 Teknisk förvaltare Media AA24768 Rickard Holmgren
KK 53127 Teknisk förvaltare LF AA03422 Lennart Aidefors 53127 Teknisk förvaltare LF AA03422 Lennart Aidefors
KK 53128 Teknisk förvaltare Avtal AA01383 Carin Lundin 53128 Teknisk förvaltare Avtal AA01383 Carin Lundin
KK 53135 Fastighet Projektledning AA24768 Rickard Holmgren 53135 Fastighet Projektledning AA24768 Rickard Holmgren
KK 53136 Fastighet Byggprojekt AA24768 Rickard Holmgren 53136 Fastighet Byggprojekt AA24768 Rickard Holmgren
KK 53190 IT-strateg AA15805 Erik Lindskog 53190 IT-strateg AA15805 Erik Lindskog
KK 53350 Fastighet D&U AA29897 Susanne Claesson 53350 Fastighet AA29897 Susanne Claesson
KK 53355 Internservice AA33530 Gabriella Banehag NY CHEF 53355 Internservice AA02835 Jennie Råå
KK 53511 Entreprenadavdelningen AA17703 Marco Viita 53511 Entreprenadavdelningen AA17703 Marco Viita
KK 53513 Transportcentral AA17703 Marco Viita 53513 Transportcentral AA17703 Marco Viita
KK 53651 Lokalvård 1 AA04113 Marianne Larsson 53651 Lokalvård 1 AA04113 Marianne Larsson
KK 53711 Fritid drift AA18879 Jan Eklund 53711 Fritidsanläggningar AA18879 Jan Eklund
KK 53712 Fritidsverksamhet/-Bidrag AA18879 Jan Eklund 53712 Fritidsverksamhet/-Bidrag AA18879 Jan Eklund
KK 57000 Verksamhetschef Måltidsservice AA00571 Anneli Thronsen 57000 Verksamhetschef Måltidsservice AA00571 Anneli Thronsen
KK 57111 Produktionskök och Gymnasium AA25113 Marcus Haegermark 57111 Produktionskök och Gymnasium AA25113 Marcus Haegermark
KK 57112 Mottagningskök skola AA04276 Marie Andreasson 57112 Mottagningskök skola AA04276 Marie Andreasson
KK 57113 Förskolor kök AA01053 Åsa Malmkvist 57113 Förskolor kök AA01053 Åsa Malmkvist
KK 57114 Centralkök, produktion AA25113 Marcus Haegermark 57114 Centralkök, produktion AA25113 Marcus Haegermark
KK 57115 Äldreomsorgskök AA03763 Louise Peterstam 57115 Äldreomsorgskök AA03763 Louise Peterstam
KK 60411 Bohus fästning AA24185 Ann-Charlott Backström 60411 Bohus fästning AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 60412 Strandverket Konsthall AA24185 Ann-Charlott Backström 60412 Strandverket Konsthall AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 90000 Finansiering AA00082 Pia Jakobsson 90000 Finansiering AA00082 Pia Jakobsson
KK 90100 Finansnetto och skatter AA00082 Pia Jakobsson 90100 Finansnetto och skatter AA00082 Pia Jakobsson



76/22 Attestförteckning 2022 - 2  - KS2021/1943-3 Attestförteckning 2022 - 2  : Tjänsteskrivelse attestlista augusti 2022

Tjänsteskrivelse

EKONOMI
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Susanne Levin 

8/10/2022

Attestförteckning (Dnr KS2021/1943)
Sammanfattning
Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga 
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens 
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och inga 
oegentligheter förekommer. Enligt arvodesreglementet avses även attest av arvoden och 
ersättningskrav för den politiska verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs.

Juridisk bedömning 
Syftet med förteckningen är att kunna säkerställa att jäv undviks, och att det inte förekommer 
oegentligheter. 

En attest innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

Bakgrund
Attest innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska 
transaktionerna följer lagar och regler. I elektroniska system används användaridentitet och 
lösenord eller e-signatur, i manuella processer används namnteckning med varaktig skrift. 
Ekonomi- och kvalitetsenheten ansvarar tillsammans med sektorchefer för att det finns en 
aktuell attestförteckning med namnteckningsprov. Ekonomichef har ansvar för att två gånger per 
år ta upp attestförteckningen som ett delegeringsärende i Kommunstyrelsen

Verksamhetens bedömning
Attestförteckningen är en ofrånkomlig nödvändighet för kommunen. Om man inte har en 
attestlista så går det inte att säkerställa några ekonomiska transaktioner utifrån budgetperspektiv 
eller resultat. Attestförteckning ska bidra till en rättvisande redovisning samt motverka att 
oegentligheter förekommer. 

Enligt arvodesreglementet §33 hanteras attest av arvoden och ersättningskrav för den politiska 
verksamheten. §33 enligt följande:

”Alla ersättningskrav ska vara attesterade. Attestering av ersättningsanspråk enligt detta reglemente 
består av kontrollattest och beslutsattest. 
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Med kontrollattest avses detsamma som mottagnings- och granskningskontroll och med beslutsattest 
detsamma som beslutattest, se kommunens Attestreglemente. Ordförande eller den som leder mötet 
är kontrollattesterare. Vice ordförande eller motsvarande, kontrollattesterar ordförande eller den som 
leder mötet. 

Kommunstyrelsens ordförande samt förste och andre vice ordförande är var för sig beslutsattestant. 

För sammanträdesersättning är mötesordföranden beslutsattestant. 

Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande är var för sig 
beslutsattestant för kommunrevisionen. 

Bestämmelserna i Kungälvs kommuns attestreglemente ska i övrigt tillämpas på alla attester som 
följer av detta reglemente.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Attestförteckningen är ett verktyg för att kunna hantera attest och ekonomi på ett korrekt sätt. 
Att säkerställa en rättvisande redovisning är en viktig del i kommunstyrelsens resultatmål för att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Eftersom ärendet är av administrativ art har ingen bedömning gjorts utifrån Agenda 2030

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Attestförteckningen är ett komplement till Attestreglementet.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utifrån ett skattebetalarperspektiv är det att viktigt att säkerställa en god ekonomisk hushållning. 
Med attestförtäckningen säkerställs vem som har attesträtt och förvaltningen redovisar, med 
utgångspunkt utifrån intern kontrollplanen, 2 ggr/år denna förteckning. Som ytterligare ett 
komplement används namngivningsprov. 

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader eller budgetpåverkan. Syftet med förteckningen är att säkerställa 
att ekonomiska transaktioner hanterats på ett korrekt sätt.

Förslag till beslut
Attestförteckning (KS2021/1943) fastställs.

Haleh Lindqvist Pia Jakobson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: 



76/22 Attestförteckning 2022 - 2  - KS2021/1943-3 Attestförteckning 2022 - 2  : Tjänsteskrivelse attestlista augusti 2022

3(3)

För kännedom till:

 



76/22 Attestförteckning 2022 - 2  - KS2021/1943-3 Attestförteckning 2022 - 2  : Attestlista 2022-06-30 inlämnad till KS2021-1943

Ftg Ansvar Ansvar Text Aa Konto Attestant Uttagen från Unit 4 den 2022-06-30
KK 10000 KF:s ordförande AA15805 Erik Lindskog Avser endast fakturor i ekonomisystemet, ej arvoden
KK 20000 KS:s ordförande AA15805 Erik Lindskog Avser endast fakturor i ekonomisystemet, ej arvoden
KK 20001 KS:s vice ordförande AA15805 Erik Lindskog Avser endast fakturor i ekonomisystemet, ej arvoden
KK 30000 Kommundirektör AA21127 Haleh Lindqvist
KK 30111 Kommungemensamma kostnader AA00082 Pia Jakobsson
KK 30112 Exploatering och realisationsresultat AA00082 Pia Jakobsson
KK 40103 Utvecklingsledare folkhälsoarbete AA13991 Lena Arnfelt
KK 40104 Näringslivsutvecklare AA15805 Erik Lindskog
KK 40105 Valfunktion AA15805 Erik Lindskog
KK 40106 Chef enheten för kommunkansli o juridik AA15805 Erik Lindskog
KK 40107 Kommunförsäkringar AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 40120 Kommunikation AA24589 Madeleine Nilsson
KK 41000 Sektorchef Bildning och lärande AA23664 Dennis Reinhold
KK 41008 Administration BoL AA23664 Dennis Reinhold
KK 41025 Trygga Ungdomsmiljöer AA05399 Thomas Hermansson
KK 41030 Stödenheten AA03557 Linda Bjälkenborn
KK 41031 Skolhälsovård AA01281 Catharina Bengtsson
KK 41035 Flerspråksenheten AA05079 Sausan Rooke
KK 41050 Förskola verksamhetschef AA24163 Monica Carhult Karlsson
KK 41060 Rödhaken - Iskällan förskoleenhet AA14388 Charlotta Nilsson
KK 41061 Solängen förskoleenhet AA07535 Annicka Svensson
KK 41062 Fridhem förskoleenhet AA02397 Helen Karlsson Eliasson
KK 41063 Kongahälla förskoleenhet AA30112 Renee Larsson
KK 41070 Ytterby Östra förskoleenhet AA30112 Renee Larsson
KK 41071 Ytterby Västra förskoleenhet AA20024 Ulrika Nilsson
KK 41072 Kärna förskoleenhet AA02382 Helena Andersson
KK 41073 Kareby-Hålta förskoleenhet AA02063 Malin Peterson
KK 41074 Nordtag förskoleenhet AA01032 Åsa Ekelind
KK 41075 Tjuvkil - Marstrand förskoleenhet AA24163 Monica Carhult Karlsson
KK 41080 Olseängen förskoleehet AA15844 Marie Lundgren
KK 41081 Romelanda förskoleenhet AA03548 Linda Bäck
KK 41082 Solberga förskoleenhet AA03439 Lena Andersson Canderudh
KK 41083 Solgärde förskoleenhet AA28324 Sofia Johannesson Olsson
KK 41090 Familjedaghem AA04505 Monica Kindblad
KK 41101 Grundskola fritidshem åk F-6 verksamhetschef AA03392 Lars-Gunnar Hermansson
KK 41111 Fontinskolan AA31748 Helga Ahlstedt
KK 41113 Sandbackaskolan AA27709 Linda Markus
KK 41115 Diserödsskolan AA13601 Monika Ringblom
KK 41212 Kastellegårdsskolan AA24509 Camilla Lindroth Vestergren
KK 41216 Hålta Marstrands skolor AA04818 Pia Östberg
KK 41218 Kärna skola AA00110 Malin Gavin
KK 41219 Sparråsskolan AA01488 Cecilia Kalin
KK 41311 Kullens skola AA27564 Stefan Behre
KK 41312 Klöverbacken Olseröds skolor AA21247 Johan Gilberth
KK 41313 Kareby skola AA00385 Alexandra Nilsson
KK 41314 Kode och Tunge skolor AA03252 Maria Härnborg
KK 42000 Gy-Vux verksamhetschef AA21624 Amela Filipovic
KK 42050 Grundskola åk 7-9 verksamhetschef AA01281 Catharina Bengtsson
KK 42051 Thorildskolan AA00462 Anna Fischer
KK 42052 Ytterbyskolan AA16031 Emma Andersson Malmros
KK 42053 Munkegärdeskolan AA01548 Charlotte Hård af Segerstad
KK 42203 Mimers Enhet IMVO AA28291 Sara Holm
KK 42204 Mimers Enhet BFESSA AA02468 Heléne Gjörde Wennerberg
KK 42205 Mimers Enhet INNATE AA29063 Johan Mårtensson
KK 42206 Mimers Enhet EKHA AA03041 Jonas Sjöberg
KK 42207 Mimers Enhet BAFTEE AA01305 Carl Egeberg
KK 42208 Mimers Enhet Elevhälsa/admin chef AA34258 Christina Eklund
KK 42211 Trekungagymnasiet AA03982 Magnus Haglund
KK 42300 Kompetenscentrum verksamhetschef AA32751 Tanja Tajic Björkman
KK 42311 Vuxenutbildning AA28334 Sofia Schubert
KK 43002 Mottagningsenheten AA18213 Kristina Olsson
KK 43005 Bostäder nyanlända AA13991 Lena Arnfelt
KK 43109 Kluster 3 EC Västra Porten/Grepvägen/Runängsgatan AA02021 Eva Jönsson
KK 43110 Kluster 4 EC Korsriddaregatan/Jorsalagatan/Grindenvägen AA01360 Camilla Karlsson
KK 43112 Kluster 2 EC Ormen Långeg./Barfotsg./Husfrejag./Rådmansg. AA03598 Lisbet Hertzman
KK 43113 Enhetschef Arbetsmarknad AA20831 Eleonor Abrahamsson
KK 43114 Stöd- och försörjningsenheten AA18213 Kristina Olsson
KK 43209 Verkställighets- och placeringsenheten AA33475 Anna Johannesson
KK 43210 Ledning Myndighet AA30354 Peter Almgren
KK 43211 Utförarenheten/Familjerådgivning AA03962 Maria Gustafsson
KK 43212 Barn-, unga-, och familjeenheten AA32698 Maria Ogenhag
KK 43213 Vuxenenheten AA02231 Greger Hjelm
KK 43214 Resursenheten AA03560 Linda Boström
KK 43217 Boendestöd AA00741 Anna Larsson
KK 43320 Verksamhetschef Stöd/Boende LSS AA01453 Carina Winkler
KK 43324 Personlig assistans 2 AA17208 Ing-Marie Videcél
KK 43325 Kluster 1 EC Kungälvsv. 40/Kungälvsv. 76/G:a Kungälvsv. 17 AA02458 Henrik Spiess
KK 43327 Kluster 5 EC Näckrosen/Korttids BoU/Villa Tveten/Läger AA30767 Ulrika Olsson
KK 43328 Personlig assistans 1 AA17208 Ing-Marie Videcél
KK 43332 Kluster 5 EC Solhultsgatan/Torsbyvägen AA00512 Kristina Borg
KK 43337 Kluster 6 EC Vitmosseg. 7/Vitmosseg. 9/Torgg./Fridhemsg. AA02728 Jenny Andersson
KK 43338 Enhetschef Stöd och utveckling LSS & DV AA05377 Terés Zachrisson
KK 43400 Verksamhetschef Sociala resurser AA34131 Maria Havseng
KK 43401 Mottagning & Introduktion AA20831 Eleonor Abrahamsson
KK 43403 Boende med särskild service SOL/LSS AA18306 Mikael Fridlund
KK 44000 Kultur verksamhetschef AA04037 Matilda Skön
KK 44111 Kulturskolan AA04037 Matilda Skön
KK 44211 Allmänkultur AA32442 Jonas Bolding
KK 44311 Bibliotek AA32442 Jonas Bolding
KK 45000 Sektorchef Trygghet och Stöd AA13991 Lena Arnfelt
KK 45011 Biståndsenheten AA05288 Susanne Ek
KK 45012 Administrativa enheten AA00490 Ann Charlotte Bengtsson
KK 45200 Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende AA33406 Anna Lifjorden
KK 45222 Enhetschef Båtmansgärdet "Dag" AA04692 Pernilla Backebrant
KK 45223 Enhetschef  Kaprifolen AA24050 Rasha Riad Sandén
KK 45224 Enhetschef Gläntan AA00898 Anne-Marie Ryd
KK 45225 Enhetschef Båtmansgärdet "Natt" AA04692 Pernilla Backebrant
KK 45271 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 2A+2B+4+5 AA31987 Andreas Peterson
KK 45273 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 8+10 AA29852 Maria Ling
KK 45274 Enhetschef Ytterbyhemmet avd 6+natt AA00726 Anette Johnsson Koli
KK 45280 Enhetschef Ekhaga: Björken+Eken AA16907 Ann-Kristin Wennerberg
KK 45281 Enhetschef Ekhaga: Boken+Linden AA16907 Ann-Kristin Wennerberg
KK 45282 Enhetschef Solhaga våning 1 AA04694 Pernilla Berggren
KK 45283 Enhetschef Solhaga våning 2 AA02219 Görel Bini Gustafsson
KK 45293 Enhetschef Ranrikegården:  Björken+Vikingen AA31982 Ann-Christin Dalebjörk
KK 45294 Enhetschef Ranrikegården: Fars Hatt+Mors Mössa+Lyan AA31982 Ann-Christin Dalebjörk
KK 45400 Verksamhetschef för hälso- o sjukvård AA33407 Anna Mårtén
KK 45411 Enhetschef Rehabilitering AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist
KK 45421 Enhetschef Hemsjukvård AA01825 Elisabeth Wedenmark
KK 45432 Enhetschef Korttidsenheten Lekmannag 2 AA02850 Jessica Thunberg
KK 45434 Enhetschef Hälsofrämjande verksamhet AA27541 Ann-Charlotte Björkqvist
KK 45435 Köpta platser korttid äldre AA02850 Jessica Thunberg
KK 45500 Verksamhetschef för hemtjänst AA29923 Maria Stenmark
KK 45531 Sydöstra Centrum (Centrum 1) AA01279 Catarina Bäckström
KK 45532 Norra Centrum (Centrum 2) AA03202 Katarina Premberg
KK 45533 Ytterby AA00986 Annika Weber
KK 45534 Kärna AA13462 Susanne Öfverström
KK 45535 Kode/Romelanda (Nord 1) AA34527 Jasmine By Faal
KK 45535 Kode/Romelanda (Nord 1) AA34001 Johan Nordlund
KK 45537 Västra Centrum/Munkegärde (Nord 2) AA05278 Susanne Borg
KK 45538 Enhetschef Larm och nattverksamheten AA33482 Dana Alamine
KK 45539 Enhetschef Demensteam AA05337 Susanne Schedin
KK 45540 Planering och rekrytering AA01421 Cathrine Hellström Rosenlöf
KK 45541 Komarken AA02076 Evy Skager
KK 45542 Marstrand AA13462 Susanne Öfverström
KK 47000 Sektorchef Samhällsbyggnad - livsmiljö AA00646 Anders Holm
KK 47111 Enhetschef Trafik gata park AA04465 Mikael Svensson
KK 47112 Bygg och projektledning Teknik AA04448 Micael Pehrson
KK 47113 Verksamhetsområde Teknik AA00646 Anders Holm
KK 47114 Verksamhetsområde Planering och myndighet AA27171 Fredric Arpfjord
KK 47115 Projektenheten AA04704 Amanda Staf
KK 47116 Projektenheten 1 AA20273 Elena Marin
KK 47118 Projektenheten 2 AA23680 Madeleine Wollbrant
KK 47120 Planprojekt AA32373 Ida Brogren
KK 47123 Projektenheten 3 AA21166 Amela Keserovic
KK 47125 Projektenheten 4 AA23738 Stina Gunnarsson
KK 47311 VA-verksamheten AA00646 Anders Holm
KK 47312 Kundhantering teknik och stöd AA04878 Rebecka Stomvall
KK 47312 Kundhantering teknik och stöd AA21614 Joacim Lindström
KK 47313 VA-drift AA21160 Hans Liljered
KK 47314 Ledningsnät AA21614 Joacim Lindström
KK 47315 Avlopp AA21160 Hans Liljered
KK 47316 Vattenverk AA29379 Jimmy Andersson
KK 47411 Renhållning AA05218 Sofia Samuelsson
KK 47511 Enhetschef Hamnverksamhet AA02068 Eva-Lena Hessel Rydqvist
KK 47611 Plan AA32373 Ida Brogren
KK 47711 Kart och Mark AA32575 Boris Damljanovic
KK 48111 Bygglov AA04451 Mirsad Radoncic
KK 48211 Miljö AA03316 Kristina Franzén
KK 48420 Säkerhetssamordnare AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 49000 Kundcenter AA33530 Gabriella Banehag
KK 51113 Chef ekonomi- och kvalitetsenheten AA00082 Pia Jakobsson
KK 51211 Enhetschef HR AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 53000 Verksamhetsområde lokaler och anläggningar AA32450 Helena Tellberg
KK 53050 Teater- och uthyrning AA04037 Matilda Skön
KK 53100 Fastighetsprojekt AA24768 Rickard Holmgren
KK 53111 Hyresansvarig AA17044 Håkan Wallentin
KK 53113 Verksamhetsservice AA05319 Susanne Marcusson
KK 53120 PU Byggnad AA29897 Susanne Claesson
KK 53121 Kvartersmark AA29897 Susanne Claesson
KK 53126 Teknisk förvaltare Media AA29897 Susanne Claesson
KK 53127 Teknisk förvaltare LF AA03422 Lennart Aidefors
KK 53128 Teknisk förvaltare Avtal AA01383 Carin Lundin
KK 53135 Fastighet Projektledning AA24768 Rickard Holmgren
KK 53136 Fastighet Byggprojekt AA24768 Rickard Holmgren
KK 53190 IT-strateg AA15805 Erik Lindskog
KK 53350 Fastighet D&U AA29897 Susanne Claesson
KK 53355 Internservice AA33530 Gabriella Banehag
KK 53511 Entreprenadavdelningen AA17703 Marco Viita
KK 53513 Transportcentral AA17703 Marco Viita
KK 53651 Lokalvård 1 AA04113 Marianne Larsson
KK 53711 Fritid drift AA18879 Jan Eklund
KK 53712 Fritidsverksamhet/-Bidrag AA18879 Jan Eklund
KK 57000 Verksamhetschef Måltidsservice AA00571 Anneli Thronsen
KK 57111 Produktionskök och Gymnasium AA25113 Marcus Haegermark
KK 57112 Mottagningskök skola AA04276 Marie Andreasson
KK 57113 Förskolor kök AA01053 Åsa Malmkvist
KK 57114 Centralkök, produktion AA25113 Marcus Haegermark
KK 57115 Äldreomsorgskök AA03763 Louise Peterstam
KK 60411 Bohus fästning AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 60412 Strandverket Konsthall AA24185 Ann-Charlott Backström
KK 90000 Finansiering AA00082 Pia Jakobsson
KK 90100 Finansnetto och skatter AA00082 Pia Jakobsson
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-10

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Intresseanmälan till Räddningstjänsten Storgöteborg (Dnr
KS2022/1348-2)

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) ansvarar alla kommuner för räddningstjänsten inom kommunen. Med
räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö.

Idag är det kommunalförbundet Bohus Räddningsförbund (BORF) genom ett samarbete med Ale
Kommun som ansvarar för räddningstjänsten i Kungälv och Ale, där personalläget i organisationen
är ansträngt.

Inom räddningstjänsterna i Sverige pågår en process att bygga större regionala kluster för att klara
av ett alltmer komplicerat och omfattande uppdrag. En större regional organisation är på väg att
utvecklas i Västsverige med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) som bas. Ett antal av de
kommuner som idag ingår i södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) kommer att integreras
i den större regionala räddningstjänstorganisationen. Till följd av det ser direktionen för BORF det
som viktigt att utreda vilka konsekvenser som finns genom att ingå i det större förbundet alternativt
fortsätta som det ser ut nu via ett samarbete genom BORF.

För att utreda frågan krävs att kommunen skickar in en intresseanmälan till RSG.

En inskickad intresseanmälan innebär endast att förutsättningarna utreds och inte att kommunen
anmäler att gå med i RSG och inte heller som ett utträde ur BORF.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten

Storgöteborg, godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Ale kommun beslutar detsamma.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Enligt 3 kap. 7 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommuner för att det finns
räddningstjänst inom kommunen. Vidare ska kommunerna enligt denna bestämmelse ta till vara
möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst.

Enligt gällande lagstiftning har alltså kommuner har en stor frihet att välja hur räddningstjänsten ska
organiseras, dvs. om det ska hanteras av kommunen själv eller av ett kommunalförbund.
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Att lämna en intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Storgöteborg bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna om i 2 kap. kommunallagen 
(2017:725) om vad en kommun kan och får göra.

Förvaltningens bedömning

Bohus Räddningstjänstförbund startades upp den 1 januari 2013 och består av två 
medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun och ansvarar idag för kommunens 
räddningstjänst. 

Ärendet har uppkommit genom att direktionen för BORF 14 juni 2022 beslutade att föreslå 
respektive kommunstyrelse alternativt kommunfullmäktige i Kungälv samt Ale att besluta att 
inlämna en intresseanmälan om ett eventuellt medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg. 
Besluten att inlämna en intresseanmälan bör antas av bägge medlemskommunerna. 

RSG består i dagsläget av 6 medlemskommuner, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal och Härryda. 
Utöver nuvarande kommuner ämnar ytterligare närliggande kommuner som tidigare varit anslutna 
till SBRF att ansluta till RSG från och med 1 januari 2023. 

I Sverige pågår idag en process att bygga större regionala kluster till följd av att räddningstjänstens 
uppdrag blir alltmer komplicerat och omfattande. Genom att uppdraget blivit utökat samtidigt som 
ytterligare kommuner valt att ansluta sig till RSG ställer sig förvaltningen bakom att skicka in en 
intresseanmälan för att utreda vilka fördelar som kommunen skulle erhålla vid ett inträde. 

Beslutet att skicka in en intresseanmälan har inte någon påverkan på andra tidigare fattade beslut, 
eftersom det krävs att ytterligare beslut fattas vid en eventuell ansökan till RSG eller utträde ur 
BORF. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till Kommunfullmäktiges strategiska mål, 5. Att medborgare och näringsliv ska 
känna ett ökat förtroende för kommunen. Genom att utreda möjligheten att ingå ett samarbete med 
RSG, visa för medborgare och näringsliv att kommunen undersöker de möjligheter som finns för att 
erbjuda bästa möjliga räddningstjänst. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen, delmål 11.B att implementera strategier för inkludering 
resurseffektivitet och katastrofriskreducering är applicerbart på ärendet då räddningstjänstens 
verksamhet är viktig i arbetet med att vara en motståndskraft och minska konsekvenser av olyckor 
och katastrofer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Att lämna en intresseanmälan för att undersöka möjligheterna att ansluta till RSG bedöms inte gå 
emot några av kommunens styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utifrån medborgar- och brukarperspektivet bedöms inte intresseanmälan ha en påverkan. 
Räddningstjänstens verksamhet påverkas inte av beslutet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En inskickad intresseanmälan bedöms inte ha en direkt påverkan på förbundets medarbetare.
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Ekonomisk bedömning
En inskickad intresseanmälan har ingen ekonomisk påverkan. När intresseanmälan är behandlad 
kommer en kostnadsbilaga med avgiften för medlemskap framgå.

Förslag till beslut
1. Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Storgöteborg, godkänns. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att Ale kommun beslutar detsamma. 

Åsa Berglie Erik Lindskog
Tf. kommundirektör administrativ chef

Expedieras till: Räddningstjänsten Storgöteborg

Ale kommun

För kännedom till: BORF
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Skrivelse 1(1)

Datum

8/10/2022

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Intresseanmälan till Räddningstjänsten Storgöteborg

Diarienummer:

KS2022/1348

Handläggare:

Oskar Engdahl

Räddningstjänsten Storgöteborg
  

  
  

  

Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbund Räddningstjänst 
Storgöteborg

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-08-17, lämnar Kungälvs kommun, 
organisationsnummer: 212000-1371 en intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbund 
Räddningstjänst Storgöteborg, organisationsnummer, 222000-0752.

Miguel Odhner,
Kommunstyrelsens ordförande
Kungälvs kommun

 Datum 
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Sammanfattning

Stenungsunds kommun har inkommit med en remiss rörande deras kommande
bostadsförsörjningsprogram. Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering reviderat Stenungsunds
kommuns senaste bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har
resulterat i framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver hur
Stenungsunds kommun ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för
bostadsförsörjning.

Kungälvs kommun ser det som positivt att Stenungsunds mål och riktlinjer för tillkommande
bostäder förordar byggande i lägen nära service och kollektivtrafik. En eventuell bostadsutbyggnad
som genererar stora mängder biltrafik söderut på E6, skapar negativa konsekvenser för Kungälvs
kommun. Detta gäller särskilt genom centralorten, där trafikbuller luftkvalitet påverkar en stor
mängd boende och besökare.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är inte aktuell i ärendet.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Stenungsunds kommun har inkommit med en remiss rörande deras kommande
bostadsförsörjningsprogram. Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering reviderat Stenungsunds
kommuns senaste bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har
resulterat i framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver hur
Stenungsunds kommun ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för
bostadsförsörjning.

Bedömning
Kungälvs kommun ser det som positivt att Stenungsunds mål och riktlinjer för tillkommande
bostäder förordar byggande i lägen nära service och kollektivtrafik, vilket är i enighet med
Göteborgsregionens strukturbild. En eventuell bostadsutbyggnad som genererar stora mängder
biltrafik söderut på E6, skulle skapa negativa konsekvenser för Kungälvs kommun. Detta gäller
särskilt genom centralorten, där trafikbuller luftkvalitet påverkar en stor mängd boende och
besökare.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Bedömning utifrån mål i Agenda 2030 är inte relevant i ärendet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv är inte relevant i ärendet.

Ekonomisk bedömning
Stenungssunds förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram bedöms inte ha några ekonomiska 
konsekvenser för Kungälvs kommun.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun ser positivt på att Stenungsund planerar bostadsutbyggnad i 

kollektivtrafiknära lägen, i enighet med Göteborgsregionens strukturbild. Kungälvs 
kommun lämnar inga synpunkter på Stenungsunds kommuns förslag till nytt 
Bostadsförsörjningsprogram.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: kommun@stenungsund.se märk mail med dnr 2021/183

För kännedom till: viktor.heineson@kungalv.se
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1. Om bostadsförsörjningsprogrammet
Utifrån Stenungsunds övergripande vision,  Vision 2035, mål och
översiktsplan,  ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering
reviderat kommunens senaste bostadsförsörjningsprogram
(Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har resulterat i
framtagandet av  Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver
hur kommunen ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för
bostadsförsörjningen.

1.1. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL)

Kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen vilket framgår av lag (2000:1383). Lagen anger
vilka krav som ställs på kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen. Varje kommun ska
anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod.

År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (lag 2013:866) i syfte att på ett tydligare sätt lyfta in det regionala
perspektivet i planeringen. Det innebär att kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av
planeringen och att länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.

Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är
av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram och antas av
kommunfullmäktige.

Typ av dokument

Program

Beslutat av

Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2022-06-08 § 123

Diarienummer

2021/183

Dokumentägare

Beredningen Miljö och fysisk
planering

Giltighetstid

2022–2025

Framtagen av

Beredningen Miljö och fysisk
planering

Reviderad
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1.2. Syfte
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att med grund i kommunens översiktsplan uttrycka
Stenungsunds kommuns övergripande strategier för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens
planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet anger en riktlinje för kommunens ambition om expansion,
utveckling och bostadsbyggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för att möjliggöra byggnation i
enlighet med kommunens målsättningar. Kommunens avsikt är även att försöka styra inriktningen på
nyproduktionen och andra åtgärder för att tillgodose olika behov utifrån analysen av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.

1.3. Bostadsförsörjningsprogrammets relation till andra styrande
dokument
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår, förutom från de lagar som styr kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, från en rad nationella och regionala mål, strategier och styrande dokument. En
närmare redogörelse för dessa följer i kapitel 2.

Bostadsförsörjningsprogrammet är utöver detta ett komplement till kommunens översiktsplan,  ÖP20.
Programmet ska utgöra ett underlag för kommunens arbete med mark-, lokal-, och planförsörjning,
befolkningsprognos, bygglovshandläggning och investeringsbudget. Tillsammans med befolkningsprognosen
är programmet en viktig del för kommunens långsiktiga planering.

Utöver översiktsplanen påverkas programmet även av målsättningar i Stenungsunds kommuns  Vision 2035,
mål i kommunens strategiska plan och  Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett planeringsunderlag och det är viktigt att ha i åtanke att
bostadsbyggnation är konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder kan förändras över tid.



78/22 Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram  2022-2025 - KS2022/1314-2 Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram  2022-2025 : Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025  remissversion.docx

6

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

2. Nationella och regionala mål,
strategier och styrande dokument
2.1. Nationella mål
Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

2.1.1 Mål för integrationspolitiken

Det nationella målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund. Genom detta mål, tillsammans med bosättningslagen, ställs krav på kommunen
att planera för att kunna ta emot nyanlända.

2.1.2. Mål för funktionshinderpolitiken

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

2.1.3. Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 11 - Hållbara städer och samhällen har
koppling till bostadsförsörjningen. Det anger att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.

2.1.4. Folkhälsomålet

Det nationella målet för folkhälsan handlar om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen. Boende och närmiljö är ett av åtta områden inom folkhälsopolitiken. Att ha tillgång till en god
bostad i ett socialt hållbart bostadsområde i en boendemiljö som präglas av goda miljöfaktorer är viktigt för
en jämlik hälsa.

2.2. Vision Västra Götaland – Det goda livet
Vision Västra Götaland – Det goda livet har tagits fram gemensamt av bland andra Västra Götalandsregionen
och kommunerna genom kommunalförbunden. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra
Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Det goda livet står för en god hälsa,
arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara
systemen värnas, att behoven hos barn och ungdomar möts, en uthållig til lväxt och ett rikt kulturliv. Vägen
för att nå visionen förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och
den sociala. Fem fokusområden prioriteras; näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer samt
kultur och hälsa. Fyra perspektiv ska genomsyra arbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet,
integration och internationalisering.

Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög
kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Investeringar i
infrastruktur främjar en hållbar tillväxt med god tillgänglighet till och inom Västra Götaland.
Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer och
beakta olika värderingar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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2.2.1. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Strategin tar sin utgångspunkt i  Vision Västra Götaland – Det goda livet och anger riktningen för det
regionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Den har tagits fram i dialog med kommuner, universitet och
högskolor, näringsliv, myndigheter, föreningsliv och andra organisationer i enlighet med lagen om regionalt
utvecklingsansvar (2010:630).

Målet för strategin är att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den
beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att kunna klara en sådan omställning;
stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samma Västra Götaland.

Inom området bygga kompetens nämns att för att klara konkurrensen om kompetens och arbetskraft behöver
hela Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt har möjligheterna till utbildning
och arbete på distans utvecklats och kommer troligtvis att vara en självklar del i framtiden.

När det gäller området att öka inkluderingen har boendet och den offentliga miljön stor betydelse för att
motverka utanförskap och segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer och att
minska boendesegregationen.

Det krävs en samordnad planering för bebyggelse och transport för att kunna knyta samman Västra Götaland.

2.3. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Utgångspunkten för den fysiska planeringen i Göteborgsregionen är  Strukturbild för Göteborgsregionen som
är en regional överenskommelse bland annat om lokalisering av samhällen.

Dokumentet  Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument som lägger grunden för arbetet med
att utveckla Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion i Europa.

GR har som mål att öka regionens storlek, dels i form av förtätning, dels genom utvidgning av den lokala
arbetsmarknadsregionen. Samtliga medlemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att den regionala
strukturen är långsiktigt hållbar. Visionen om det goda livet ska vara en ledstjärna.

Befolkningstillväxten inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 invånare per år. För att
Göteborgsregionen ska ha en fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat bostadsbyggande och en
omsorg i utformning och utveckling av stads- och tätortsmiljöer.

2.3.1. Strukturbild för Göteborgsregionen

Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur
inom regionen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete med bostadsförsörjning och översiktlig
planering.

I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken är att
huvudstråken ska utvecklas genom en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med  K2020 (Kollektivtrafikprogram
för Göteborgsområdet).
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Bilden visar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonen och de gröna kilarna.

En grundläggande tanke i strukturbilden är att bostäder ska byggas nära stationer eller i orter som är knutna
till stationerna genom god kollektivtrafik. Detta stärker förutsättningarna för en uthållig til lväxt. Om det är
möjligt att gå eller cykla till och från en station är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en
god kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet med stationen.
Kommunerna ska planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter.
Därför är det viktigt att se till att bostadsområden lokaliseras nära skola, förskola och kollektivtrafik. I
kartbilden nedan redovisas den övergripande linjedragningen för kollektivtrafik i Stenungsunds kommun
samt kopplingar till Göteborgsregionens strukturbild och grannkommuner.
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I Göteborgsregionens  Strategisk inriktning 2020–2023  konstateras att Göteborgsregionen växer starkt. I
samband med detta växer behovet av att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur.
Arbetet med strukturbilden behöver fördjupas och ett sådant arbete har påbörjats. Den ska bland annat
kompletteras med rekommendationer om vad som krävs för att ett område ska anses vara långsiktigt hållbart.
Det handlar om balansen mellan hur tätt bostäder och verksamheter kan byggas och hur stor andel som ska
vara grönytor och gatuutrymme. Det sociala perspektivet behöver också bli synligt i samhällsplaneringen och
kompletteras med frågor som till exempel vilka boendelösningar som fungerar bäst för grupper med särskilda
behov.

Frågor om infrastruktur, kollektivtrafik och satsningar på mobilitet måste också prioriteras för att få
effektivare transporter, göra nytta för klimatet och göra regionen mer attraktiv.
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2.4. Regional bostadsmarknadsanalys
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys som beskriver bostadsmarknadens
utveckling i regionen. Analysen grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga
bostadsmarknadsenkät och ska innefatta redogörelser för hur:

kommunerna lever upp till kraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och

planeringen av bostadsförsörjning samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

I 2021 års bostadsmarknadsanalys konstaterar länsstyrelsen sammanfattningsvis att:

Befolkningen fortsätter att öka i länet, men ökningstakten har minskat från 2017 och framåt. Detta beror
till största delen på minskad invandring.

Under 2020 byggdes det 9 700 bostäder i Västra Götalands län (43 procent hyresrätter, 40 procent
bostadsrätter och 17 procent äganderätter).

Det råder fortfarande ett generellt underskott av bostäder i de flesta kommuner i länet, men fler
kommuner än tidigare år uppger att de har balans på bostadsmarknaden (det gäller dock inte för
kommunerna inom Göteborgsregionen). Tillväxttakten fram till 2030 bedöms ligga på ungefär samma
nivå som under 2020 men den är ojämnt fördelad över länet (80 procent av det ökade antalet invånare
bedöms bosätta sig i Göteborgsregionen).

Det råder fortfarande stor brist på lägenheter för grupperna ungdomar och anvisade nyanlända.

Flertalet kommuner i länet har balans på särskilda boendeformer för äldre medan knappt hälften har
underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Ojämlikhet, i och med bristen på bostäder som matchar hushållens ekonomiska förutsättningar, leder till
att vissa grupper inte får tillgång till bostadsmarknaden.

Länsstyrelsen har en utpekad roll som remissinstans för kommunernas riktlinjer vid bostadsförsörjning.



78/22 Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram  2022-2025 - KS2022/1314-2 Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram  2022-2025 : Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025  remissversion.docx

11

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

3. Kommunala mål och strategier för
markanvändning
3.1. Vision 2035
Stenungsunds kommun antog år 2014 Vision 2035, Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och
utveckling med människan och naturen i centrum.

Till visionen finns två inriktningar:

1. Attraktivt och välkomnande

Trygg miljö

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv

Goda kommunikationer

Levande företagsklimat

Alltid bästa möjliga möte

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Visionen anger att Stenungsund ska erbjuda bostäder för alla behov och i olika former. Boendemiljöerna ska
vara attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund ska
vara ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Det ska vara en barnvänlig
kommun där barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Centrummiljön ska vara levande, dynamisk
och turistvänlig. I Stenungsund bedriver vi en hållbar utveckling som innebär att arbeta aktivt för att värna
våra gemensamma resurser och anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål.

3.2. Översiktsplan
Kommunens gällande översiktsplan (ÖP20) antogs 2020. Det utgår från samma lokala och regionala politiskt
antagna styrdokument som detta bostadsförsörjningsprogram, det vill säga  Hållbar tillväxt,  Strukturbild för
GR och  K2020 samt Stenungsunds kommuns vision  (Vision 2035).

I del 1,  ÖP20 står bland annat följande; ”Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering
av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas.
Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och
turister.

År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet. Att tillgodose kommunens behov av
förbättrad kollektivtrafik är en utmaning i sig, liksom att göra nuvarande centrum till en tydligare centralort i
kommunen. De södra tätorterna i kommunen kommer att spela en avgörande roll i hur kommunens tillväxt
kan ske och här finns en stor potential på kort sikt. För de norra tätorterna i kommunen ser man en möjlig
expansion på lång sikt.”
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”Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling
med människan och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram. Med beaktande
av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds tätort såsom huvudort
i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre samhällen. Syftet är att i första hand
komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice för att
underlätta vardagen för de boende och leda till ett minskat behov av resor. Ur både ett kommunalt och
regionalt perspektiv lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Såväl utbyggnaden av Bohusbanan med
förbättrad turtäthet som tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser på E6 och säkerställda fasta
förbindelser med Orust och Tjörn är angelägna.

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda i ett område med stort exploateringstryck
och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot
Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera
nya bebyggelseområden. Även Stenungsund har god tillgång till kollektivtrafik och här föreslås en stark
utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning. I
Ödsmål och Ucklum föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna
utvecklas och bibehålla service.”

Tillväxt ska kunna ske både i centralorten Stenungsund och i övriga kommundelar. Tillskottet av bostäder ska
svara mot de behov som finns så att det är möjligt att bo kvar i kommundelen när ens behov av bostad ändras.

De bebyggelseområden som pekas ut i  ÖP20 beräknas sammanlagt innehålla 4000–5000 nya bostäder.

Utgångspunkten för befolkningsutvecklingen är att nå det inom GR överenskomna tillväxtmålet om cirka 1
procent per år. Men för att nå upp till tillväxtmålet i Stenungsunds kommuns vision om 35 000 invånare år
2035 skulle befolkningen behöva öka med ca 2 procent per år. Antalet färdigställda bostäder i kommunen har
i genomsnitt legat på 120 bostäder under den senaste treårsperioden. Med denna takt har kommunen också
haft en tillväxttakt på cirka 1 procent och därigenom uppnått den överenskomna nivån inom GR. För att nå
upp till kommunens vision är bedömningen dock att takten på färdigställda bostäder skulle behöva öka
betydligt.

3.2.1. Strategier för kommunens markanvändning

Huvudstrategin för kommunens markanvändning i  ÖP20 är att utveckla kommunen genom ett starkt samband
mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur.

Kommunen utvecklas i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden.

Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintliga orter där goda förutsättningar för
kollektivtrafik finns.

Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till extremt väder och risk för översvämning.

Vidare anges att kommunen ska planera för en varierad och allsidig bebyggelseutveckling.

Bostäder, handel och personintensiva företag lokaliseras till lägen med god kollektivtrafik och i
synnerhet till stationslägena.

Bostadsbyggandet varieras med olika upplåtelseformer och lokaliseras med närhet till service,
kollektivtrafik och rekreation. Förutsättningar för en aktiv livsstil stärks. Grupper som har svårt att hävda
sig på bostadsmarknaden beaktas särskilt.
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3.3. Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet
3.3.1. Markanvisningsavtal

Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns
kommunägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning
med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt
bostadsbyggandet ska ske.

Kommunen fördelar förhandlingsrätter til l kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal med
intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom
markanvisningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal
mark så att det överensstämmer med uppställda mål.

3.3.2. Byggnation av lägenheter av Stenungsundshem AB

Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommunen
styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem AB.
Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen.

3.3.3. Detaljplanläggning

Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra
utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även
möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer.
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4. Bostadsförsörjningsprogrammets
målsättningar
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar har sin utgångspunkt i
kommunens vision,  Vision 2035 och i översiktsplanen,  ÖP20.

4.1. Målsättningar
Kommunen ska ge förutsättningar för alla kommundelar att utvecklas. Alla kommundelar ska ha en
planberedskap för bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad även vid stora behov av vård och
omsorg.

För att uppfylla Vision 2035 med 35 000 invånare förutsätts en årlig befolkningsökning på ca 2 procent. En
mer realistisk befolkningsökning för kommunen är ca 1 procent per år vilket överensstämmer både med
tillväxtmålet inom GR och med den verkliga ökningen i Stenungsund över senare tid.

För kort- och långsiktig planering ska utbyggnadsbehoven i form av planläggning av bostäder, infrastruktur,
rekreationsområden, skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen ska motverka
kategoriboende/segregerat boende genom att blanda boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma
område. Det behöver också finnas bostäder i olika prissegment.

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra nyproduktion av bostäder mot de behov som finns och då
särskilt uppmärksamma äldre, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan gälla til l exempel
lägenhetsstorlek och boendekostnad. Miljöfrågor som till exempel minskning av transporter,
kretsloppsanpassning och uppvärmning ska prioriteras vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse.

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggelse på
orten. Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att den kommunala service som krävs ska kunna byggas
ut i samma takt. Efterfrågan på nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. Där bör utbyggnad kunna
ske såväl i norr som i söder och i första hand tillkomma i närheten av eller i anslutning till gamla E6.

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, anger att man ska planera för en samhällsstruktur
som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att exempelvis se till att skola,
förskola och kollektivtrafik finns nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se utbyggnaden av
bostäder, kommunal och kommersiell service, näringslivet, infrastruktur, kommunikationer, tillgång till
naturområden och så vidare, som en enhet där de olika delarna är beroende av varandra.

4.1.1. Mål och Riktlinjer
Minst 170 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas.

90 procent av all ny bebyggelse ska ske i planlagt område i kollektivtrafiknära lägen.

Ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet till service, befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik.

Blandad upplåtelseform ska eftersträvas vid all nybyggnation men även vid byggnation i områden med
s.k. förtätning. Detta är speciellt eftersträvansvärt vid anvisning av kommunal mark samt med hänsyn till
sociala bostadskontrakt.
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Kommunens bostadsförsörjning ska följa mål nr.11 (Hållbara städer och samhällen) inklusive
undermål i Agenda 2030. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar
planering inklusive bostäder, offentliga platser och torg, transporter, återvinning och säkrare
kemikaliehantering.

Ytterligare minst ett Trygghets- eller Seniorboende ska påbörjas och vara färdigställt i kommunen
inom programperioden.

Den strategiska markberedskapen för bostäder ska öka i kommunen genom att mer aktivt förvärva
fastigheter för att effektivare kunna planera för ny bostadsbebyggelse.

Kommunens planberedskap för nybyggnation av bostäder ska öka under programperioden.

I slutet av programperioden ska det finnas planlagd kommunal mark för småhustomter för
självbyggare.

Kommunen ska ha en enkel, fullständig och lättåtkomlig information om bygglovshanteringen och
de regler som styr denna både i och utanför detaljplan. Kommunen ska utarbeta bra och allsidig
information som följer med bygglovsansökan.
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5. Befolkningsutveckling
Under 2020 ökade Stenungsunds kommuns befolkning med 267 personer
vilket motsvarar 1,0 procent. Den sista december 2020 hade kommunen
27 044 invånare.

5.1. Befolkningsutveckling 1970–2020
Stenungsunds kommun har historiskt sett varit en expansiv kommun med kraftig befolkningsutveckling.
Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda för samtliga år sedan 1970.
Inflyttningen till kommunen har under de flesta år varit större än utflyttningen. Under ett par år i början av
80-talet och mitten av 90-talet flyttade fler personer ut, än in till kommunen.

Folkökning och folkmängd i Stenungsunds kommun perioden 1970–2020

Källa: SCB
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5.1.2. Befolkningsförändring under perioden 2015–2020

Från 2015 till 2020 har befolkningen i Stenungsunds kommun ökat från 25 508 till 27 044 invånare. Det
motsvarar en genomsnittlig ökning på cirka 1,2 procent per år.

Befolkningsförändringar 2015–2020 per delområde
Delområde Utfall 2015 Utfall 2020 Absolut

förändring
Relativ
förändring

Norum 13 670 14 545 875 6,4

Stora Höga 3 252 3 395 143 4,4

Jörlanda 2 443 2 628 185 7,6

Spekeröd 1 205 1 316 111 9,2

Ucklum 1 173 1 314 141 12,0

Svenshögen 898 807 -91 -10,1

Ödsmål 2 855 3 017 162 5,7

Rest* 12 22 10 83,3

Kommunen totalt  25 508 27 044 1 536 6,0

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge.

Om man studerar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delområden under perioden 2015–2020 kan
man se att samtliga områden utom Svenshögen (som minskat med 91 personer, cirka 10 procent) haft en
positiv utveckling. Norum ökade mest i antal invånare medan den största procentuella befolkningsökningen
skedde i Ucklum.

5.2. Befolkningsprognos
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka med cirka 7 procent under
perioden 2020–2025. Åldersgrupperna unga vuxna mellan 19–24 år och 80 år och äldre förväntas öka kraftigt
under tidsperioden. Att gruppen 80 år och äldre ökar beror på att de stora årskullarna som föddes på 1940-
talet under perioden kommer upp i åldrar över 80 år.
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Utfall folkmängd per åldersgrupp år 2020 och prognos för år 2025
Ålder Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut

förändring
Relativ
förändring

0 296 314 18 6,1

1–5 1 555 1 662 107 6,9

6–15 3 626 3 619 -7 -0,2

16–18 1 059 1 164 105 9,9

19–24 1 602 1 934 332 20,7

25–64 13 513 14 263 750 5,6

65–79 3 937 4 003 66 1,7

80- 1 456 1 870 414 28,4

Kommunen totalt  27 044 28 829 1 785 6,6

Utfall per delområde år 2020 och prognos för år 2025
Delområde Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut

förändring
Relativ
förändring

Norum 14 545 15 561 1 016 7,0

Stora Höga 3 395 3 601 206 6,1

Jörlanda 2 628 3 036 408 15,5

Spekeröd 1 316 1 323 7 0,5

Ucklum 1 314 1 404 90 6,9

Svenshögen 807 803 -4 -0,5

Ödsmål 3 017 3 079 62 2,1

Rest* 22 22 0 0

Kommunen totalt  27 044 28 829 1 785 6,6

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge.

Den största ökningen i antal invånare väntas ske i Norum. Vid framtagandet av kommunens
befolkningsprognos fanns planer på en nära förestående större utbyggnad i Jörlanda. Detaljplanen har dock
överklagats och upphävts i mark- och miljödomstolen. Detta har påverkan på prognosen i stort och specifikt
för delområdet Jörlanda.

Inflyttning är den demografiska komponent som främst bidrar till folkökning under prognosperioden.
Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och om dessa kommer till stånd kan antalet invånare öka
med ytterligare drygt 10 procent under perioden 2025–2030.
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5.2.1 Västra Götalandsregionens befolkningsprognos

Västra Götalandsregionen tar varje år fram en befolkningsprognos för regionen. År 2020 har rapporten tagits
fram av SCB. Beräkningarna bygger på att den tidigare observerade utvecklingen i kommunerna fortsätter
framöver. Kommunernas egna planer och mål för bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. Enligt
denna prognos förväntas invånarantalet i Stenungsund öka till 28 437 personer år 2030 (jämfört med 31 872
enligt kommunens egen prognos). Detta visar på hur stort samband det finns mellan byggnation och
förväntad tillväxt för en kommun med Stenungsunds demografiska förutsättningar.

Värt att notera är också att invånarna 80 år och äldre fortsätter att öka i regionen. I Stenungsunds kommun
var 5,4 procent av invånarna 80 år eller äldre år 2020. Den siffran förväntas ha ökat til l cirka 8 procent till år
2030.
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6. Bostadsbestånd
6.1. Befintligt bostadsbestånd
Den 31 december 2020 fanns det 7531 småhus, 3521 lägenheter i flerbostadshus, 224 övriga hus och 301
specialbostäder i kommunen. Ökningen i beståndet under den senaste femårsperioden beskrivs i
nedanstående tabell.

Bostadsbestånd i Stenungsunds kommun samt förändring i bostadsbeståndet mellan åren 2015 och
2020

2015 2020 Absolut
förändring

Relativ
förändring

Småhus 7 144 7 531 387 5,4

Flerbostadshus 3 147 3 521 374 11,9

Övriga hus 217 224 7 3,2

Specialbostäder 259 301 42 16,2

Källa SCB

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser
bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser
byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller
samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialbostäder.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp och år, Stenungsunds kommun

Källa SCB
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6.2. Upplåtelseformer
I kommunen utgörs cirka 28 procent av hyresrätter, 14 procent av bostadsrätter och 58 procent av
äganderätter.

Andelen bostäder efter upplåtelseform samt förändring av andelen mellan åren 2015 och 2020
2015 2020 Absolut

förändring
Relativ
förändring

Hyresrätt 2 996 3 211 215 7,2

Bostadsrätt 1 346 1 583 237 17,6

Äganderätt 6 425 6 783 358 5,6

Totalt 10 767 11 577 810 7,5

Den största absoluta förändringen under den senaste femårsperioden har skett i antalet äganderätter som ökat
med 358. Den upplåtelseform som står för den största procentuella förändringen är bostadsrätter som ökat
med 17,6 procent.

Fördelningen mellan upplåtelseformer skiljer sig åt mellan kommunens olika delområden. I Norum är det
blandade upplåtelseformer (cirka 45 procent äganderätter, 20 procent bostadsrätter och 35 procent
hyresrätter). I övriga kommundelar består beståndet till mellan 80–95 procent av äganderätter, förutom i
Svenshögen som har drygt 20 procent hyresrätter och cirka 10 procent bostadsrätter.

6.3. Stenungsundshem AB
Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, hade vid årsskiftet 2020/21 cirka 4 000 hyresgäster
fördelat på 2 017 lägenheter. Det fanns 7 890 registrerade intresseanmälningar från bostadssökande under
2020 och uthyrningsgraden låg på 99,8 procent. Efterfrågan på lägenheter är stor och bolaget står för cirka 20
procent av den totala andelen bostäder i kommunen.

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kommun och bolaget är en del av kommunens verksamhet. I
ägardirektiv för Stenungsundshem står att syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad
som anges i bolagsordningen, vara ett allmännyttigt bostadsföretag som ska främja utvecklingen av
Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att
verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt
att bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambition att til lhandahålla bostäder för
alla och ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens verksamheter,
framför allt individ- och familjeomsorgen och enheten för integration, för genomförandet av dessa
ambitioner.
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7. Behov och efterfrågan i särskilda
grupper
7.1. Särskilda grupper med lagstöd
Det blir extra viktigt att sätta fokus på bostadsbehovet för de särskilda grupper som av olika skäl kan ha det
svårt att få sina behov tillgodosedda.

7.1.1 Äldre

Kommunen måste enligt socialtjänstlagen (SoL) tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre med
omfattande behov av service, stöd och omvårdnad. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Antalet omsorgsplatser som
behövs styrs inte av ålder utan av omvårdnadsbehov. Däremot finns en koppling mellan ökad ålder och ökade
behov av stöd och hjälp. Att flytta till olika former av trygghetsboende förebygger också behovet av att flytta
till ett särskilt boende. En annan faktor som påverkar behovet av omsorgsplatser i förhållande till ålder är att
gruppens hälsa generellt sett blivit mycket bättre.

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande behov av bostäder med särskild service samt sannolikt ökande
krav på bostadsanpassningsbidrag för att kunna nå målet om att äldre personer ska kunna bo kvar i sitt
område.

Kommunen har idag tre äldreboenden varav det på ett finns korttidsplatser. Totalt finns det 214 platser varav
191 särskilda boendeplatser och 23 korttidsplatser. För att möta den prognostiserade ökade efterfrågan på
platser inom särskilt boende under programperioden bedömer kommunen att det kommer att behöva
nybyggas ytterligare 80 platser. Byggande av ett nytt äldreboende med 80 platser planeras inom området
Hasselhöjden.

7.1.2 Funktionshindrade

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla bostäder
med särskild service för människor med fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sin livsföring. Att ha en
bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att ha ett värdigt liv.

Nya bostäder ska byggas så att de redan från början är anpassade för personer med olika
funktionsnedsättningar. (Viss inventering av tillgänglighet i befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av
Stenungsundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan 50 procent nås via markplan eller med hiss.)

Boende och lokaler kräver hög grad av tillgänglighet och ska inte ha en institutionell prägel, max 5–7
lägenheter i varje gruppbostad. Formerna för lämplig bostad med särskild service enligt LSS kan delas in i tre
kategorier: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.

Kommunen har idag nio LSS-boenden där det finns 57 lägenheter och ett korttidsboende med 22 deltagare.
Vidare köper man vid behov boendeplatser. Kommunens LSS-boenden är fullbelagda och behovet kommer
att öka under programperioden. Ett nytt LSS-boende med sju platser planeras på Söbacken och ytterligare ett
i Jörlanda.
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7.1.3 Nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft.
Lagen innebär att en kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns en ledig bostad eller
inte i kommunen. Tidigare kunde mottagande justeras efter tillgången på lediga bostäder, men detta gäller
numera inte. Behovet av lägenheter för denna grupp ökade stort efter 2015 då Sverige tog emot historiskt
höga nivåer asylsökande.

Kommunen använder sig idag av olika typer av boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Med ett
fåtal undantag bereds målgruppen vård i egen regi, merparten i familjehem och resterande antal i stödboende.

Stödboende är en placeringsform där äldre barn och ungdomar placeras med en lägre personaltäthet och kan
anses som ett tydligare steg mellan HVB-hem och vuxenlivet. Vad gäller behovet av stödboendeplatser så
sker just nu en kraftig nedgång av behovet, idag driver kommunen inga HVB-hem eller stödboenden riktade
mot ensamkommande barn.

Nyanlända erbjuds bostäder genom den befintliga bostadsmarknaden. Kommunen har inga särskilda bostäder
till dem.

7.2. Särskilda grupper utan lagstöd
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsprogram anger att kommunens riktlinjer ska skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

7.2.1 Ungdomar

Ungdomar är en av de grupper som generellt sett har det svårast att komma in på bostadsmarknaden. De har
ofta inte samma ekonomiska förutsättningar som många andra grupper på bostadsmarknaden, de saknar kötid
i bostadsbolagens köer eller tidigare bostad med bytesvärde och har inte lika stort kontaktnät.

Gruppen ungdomar kommer enligt Stenungsunds senaste befolkningsprognos att öka kraftigt under de
närmaste åren. Om dessa ungdomar ska ha möjlighet att flytta till en egen bostad i Stenungsund så ställer det
ökade krav på insatser.

7.2.2 Seniorer

Gruppen äldre blir allt större och många söker ett ” lättare” boende men man är fortfarande för frisk för
särskilt boende. Då finns alternativen Trygghetsboende och Seniorboende.

7.2.2.1 Trygghetsboende

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social
samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Termen trygghetsboende kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Fler och
fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i
trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett
krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider,
samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider.

7.2.2.2 Seniorboende

Seniorboenden är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa
fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta
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till ett seniorboende är dock ofta lägre än för trygghetsboende i många fall är åldersgränsen för Seniorboende
55+.

7.2.3 Hemlösa

Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som personer
kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det handlar om:

personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare,
personer som är intagna/ inskrivna på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende
inom socialtjänst/landsting/ privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution som planeras skrivas ut om tre
månader,
personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/
träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får til lgång till den
ordinarie bostadsmarknaden,
personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt
(kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Kommunen har idag ingen lösning på hemmaplan för vuxna personer som befinner sig i hemlöshet och som
ofta har en sammansatt social problematik. I dagsläget har kommunen från och till ungefär 20–25 personer
som saknar bostad och som är ensamstående eller i familj med barn. Därutöver finns ytterligare ett antal
personer som flyttar runt bland vänner, bor hos anhöriga eller på andra ställen.

För att hitta boenden för målgruppen krävs viss flexibilitet men den generella bostadsbristen försvårar dock
detta. Nya behov av lägenheter uppkommer fortlöpande och fler billiga boendealternativ efterfrågas för att
möta behovet.

7.2.4 Åtgärder

Kommunen har genomfört ett antal åtgärder för att underlätta för de som har det svårt att få en bostad. Man
har träffat en överenskommelse med kommunala och privata fastighetsägare att sänka krav på
bostadssökande till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som inkomst.

Kommunen arbetar även med möjligheten att införa hyresgarantier. Kommunal hyresgaranti innebär att
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som
ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har
regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt
på en lägenhet.
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8. Bostadsbyggande under
programperioden
8.1. Mål för nybyggnation under perioden
Målet för nybyggnation under programperioden är ett genomsnitt på 170 bostäder per år.

8.1.1. Planerat byggande 2022–2025

Under perioden som bostadsförsörjningsprogrammet omfattar planeras för cirka 640 bostäder. Fördelningen
är cirka 100 småhus, 214 bostadsrätter och 285 hyresrätter (varav 14 LSS-lägenheter) samt 32
seniorlägenheter och ett äldreboende med 80 lägenheter. Ytterligare bygglov, utöver de 103 som beviljats
fram till september 2021, kommer sannolikt att tillkomma under perioden.

Byggnation per kommundel Typ 2022 2023 2024 2025 Bygglov*

Norum
North Side (Stenungstorg) B 100

-"- H 100

Solgårdsterrassen H 24

-"- B 46
Hasselhöjden H 20 61 20

-"- B 20
Kopper 2:16 H 39

Söbacken 2, LSS-boende H 7
Nytorpshöjd H 9

Kyrkenorum 6:1, Modistvägen B 15 15

Beviljade bygglov i enbostadshus S 25
Beviljade bygglov i flerbostadshus B 10

Stora Höga
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S 16

Jörlanda
Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder Ä 32
Kyrkeby 3:34, LSS-boende H 7

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S 16

Spekeröd
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S 14

Ucklum
Härgusseröd 1:14, Sjöutsikten B 18

Beviljade bygglov i enbostadshus S 4
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Svenshögen
Beviljade bygglov i enbostadshus S 2

Ödsmål
Ombyggnation Vårdcentralen H 5

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S 16

Enskilda bygglov under perioden 103

Byggnation under perioden 164 27 92 255 641

Bostadstyper:  B=Bostadsrätt, H=Hyresrätt, Ä=Seniorboende, S=Småhus/parhus
*Beviljade bygglov t o m september 2021

8.2. Bostadsbyggande i kommunen
Nya bostäder planeras i flera olika områden i Stenungsund. I redan befintliga områden kommer utbyggnad att
ske genom förtätning och ombyggnad. Det finns också områden för nyexploatering. Totalt förväntas
Stenungsund kunna utökas med cirka 2 000–3 000 bostäder på lång sikt varav cirka 1 000 kan lokaliseras till
centrum.

8.2.1. Norum

Norum omfattar de centrala delarna av Stenungsund och är kommunens folkrikaste kommundel. I området
finns en blandad bebyggelse med såväl lägenheter som fristående småhus.

För centrala Stenungsund har ett planprogram tagits fram och godkänts 2018. Centrumutvecklingen kommer
att ske succesivt under en längre tid. Området som ska utvecklas är stort och är därför uppdelat i olika
delprojekt och detaljplaner. Den första etappen för programmet innebär byggandet av ett nytt resecentrum
som ska fungera som ett centralt nav för utbyggnaden.

Hallerna är ett annat strategiskt viktigt utbyggnadsområde. Området ska byggas ut succesivt och kommer när
det är färdigbyggt att innefatta cirka 1 000–1 500 bostäder.

På Stenungs torg planeras kvarteret  North Side som kan komma att rymma cirka 200 lägenheter.

Området  Solgårdsterassen har ett centralt läge cirka 700 meter sydost om Stenungsunds centrum.
Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28 och den rymmer cirka 270 bostäder. Bostadsrätter byggs i en första
etapp om cirka 130 lägenheter och 44 hyresrätter står för närvarande klara och förmedlas genom det
kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem.

På fastigheten  Kopper 2:16 har en detaljplan som omfattar ett flerbostadshus med 39 lägenheter vunnit laga
kraft.

I området Hasselbacken pågår arbete med utbyggnad av detaljplanen  Hasselhöjden som genom förtätning,
om- och tillbyggnad ger möjlighet till ytterligare bostäder. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Planen antogs av fullmäktige i mars 2021 men har överklagats. Mark- och
miljööverdomstolen prövar inte ärendet, varför planen nu har vunnit laga kraft.

På  Söbacken kommer ett nytt LSS-boende med 7 lägenheter att byggas.

Planen på  Modistvägen möjliggör uppförande av bostäder i form av villor inom del av fastigheten
Kyrkenorum 6:1. Avsikten är att skapa fler bostäder i ett centralt och populärt område, där det finns utbyggd
infrastruktur och närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsområden.
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Utöver ovanstående pågår arbete med detaljplan för  CW Borgs väg,  en plan som ger plats för cirka 100
lägenheter och 60 trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter samt en planstart på  Kristinedal,
Stenung 4:109, för att pröva möjligheterna att skapa upp till cirka 120 lägenheter i form av hyresrätter.

8.2.2. Stora Höga

Stora Höga, en av kommunens södra delar, har goda allmänna kommunikationer och bra pendlingsavstånd till
Göteborg. Delområdet består mest av fristående villor och har under de senaste åren varit ett av kommunens
mest populära och växande delområden.

Området bedöms idag i princip vara färdigutbyggt. Mindre förtätningar och kompletteringar kan prövas i
detaljplan.

I Stora Höga finns för närvarande inget större pågående detaljplanearbete.

8.2.3. Jörlanda

Även Jörlanda har under de senaste åren varit en populär och expansiv del av kommunen som strukturellt
liknar Stora Höga. De tätbebyggda områdena på orten omfattas till övervägande delen av detaljplaner men
mindre förtätningar kan prövas. Totalt beräknas cirka 450 nya bostäder kunna tillkomma inom utpekade
områden.

Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens översiktsplan för framtida
bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300
bostäder samt förskola. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober 2019 men, efter överklagan från
boende i intilliggande fritidshusområde, upphävdes beslutet av Mark och miljööverdomstolen i maj 2021.

På fastigheten  Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder byggs 32 tillgänglighetsanpassade lägenheter som
är avsedda för seniorer.

Då kommunen har behov av fler platser på LSS-boende har man ansökt och fått planbesked för att kunna
uppföra ett boende med cirka sju platser på  Kyrkeby 3:34.

En ansökan om planbesked har beviljats på fastigheten  Kyrkeby 3:36. Syftet med ansökan är att pröva
möjligheterna att uppföra flerbostadshus där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål.

8.2.4. Spekeröd

Spekeröd präglas av gles bebyggelse med enstaka, eller små grupper av hus i lantlig miljö. Strategin är att
utveckla Spekeröds by, ett större område norr och söder om länsväg 650 där det finns ett godkänt
planprogram från 2013. Totalt förväntas cirka 300 bostäder kunna byggas här.

Det finns idag två påbörjade detaljplaner i området; Kännestorp 1:15, 9:1 och del av 2:25 och Kännestorp
1:7, 1:13 och 3:8.

8.2.5. Ucklum

Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Bebyggelsen består huvudsakligen av enbostadshus blandade med
serviceanläggningar och mindre verksamheter. I Ucklum är strävan att få en samlad bybildning i stället för
utspridd bebyggelse. Totalt kan cirka 300 nya bostäder tillkomma inom utpekade områden. Utöver detta kan
mindre förtätningar prövas i detaljplan.

Under programperioden genomförs byggnation av området  Sjöutsikten som består av 18 lägenheter med 4–6
lägenheter i varje huskropp.

8.2.6. Svenshögen

Svenshögen är ett av kommunens norra delområden. Området har höga naturvärden och goda
kommunikationer med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och består til l största delen av friliggande villor,
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men orten har näst efter Norum den största andelen hyreslägenheter. Ny bebyggelse i området måste ske med
hänsyn till naturvärden och närheten till kommunens dricksvattentäkt Hällungen. Totalt kan ca 450 nya
bostäder tillkomma inom utpekade områden.

I Svenshögen finns i dagsläget inget pågående detaljplanearbete.

8.2.7. Ödsmål

Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. På sikt kan Ödsmål utvecklas till ett samhälle med nya
bostäder i olika boendeformer. Det finns flera stora utpekade områden och totalt beräknas cirka 600 bostäder
kunna byggas ut.

Det finns ett positivt planbesked för  Näs 1:141 som ska möjliggöra nya bostäder och äldreboende i form av
enbostadshus i grupp och flerbostadshus.
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Remiss – förslag till bostadsförsörjningsprogram 
2022–2025, Stenungsunds kommun 

Kommunfullmäktiges beredning Miljö och fysisk planering har tagit fram ett förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för 2022–2025.  
 
Med detta utskick vill Stenungsunds kommun ge er som remissinstans möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Synpunkterna ska skickas till kommun@stenungsund.se senast 2022-08-03. Märk gärna e-posten 
med dnr 2021/183. 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta: 
Helena Franzén, utvecklingsledare 
helena.franzen@stenungsund.se 
 
 
 
Olof Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Bilagor 
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-07, § xx 
 
Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR 
Kungälvs kommun 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Uddevalla kommun 

Dnr 2021/183 
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Svar på remiss - Förslag till ändringar i förordningen (2018:213)
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv (Dnr KS2022/1388-2)

Sammanfattning

Regeringskansliet har inkommit med en remiss om förslag till ändringar i förordningen (2018:213)
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.

Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen (2018:213)
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i tillämpningen. SGI har utifrån detta
lämnat ett förslag till förordningsändringar som myndigheten anser behöver göras.

Förvaltningen bedömer ändringen i förordningen som positiv. Skredsäkring av Göta älv är av stor
vikt för Kungälv, då ett skred framför allt kan få stor påverkan på kommunens
dricksvattenförsörjning.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för
skredsäkring vid Göta älv.

Juridisk bedömning

Statens geotekniska institut får ge bidrag till kommuner enligt denna förordning i syfte att förbättra
stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. Bidrag ges om det finns medel.

Ändringen i förordningen innebär inga juridiska konsekvenser för kommunen.

Förvaltningens bedömning

Regeringskansliet har inkommit med en remiss om förslag till ändringar i förordningen (2018:213)
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.

Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen (2018:213)
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i tillämpningen. SGI har utifrån detta
lämnat ett förslag till förordningsändringar som myndigheten anser behöver göras.

Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning om ändring av förordningen
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv, se bilaga. Ändringarna består i att förtydliga
syftet med bidraget och införa en definition av stabilitetsförbättrande åtgärder enligt förordningen.
Samtliga ändringar görs för att underlätta tillämpningen för såväl SGI som de kommuner som är
bidragsmottagare. Någon ändring i sak avses inte.

Förvaltningen bedömer ändringen i förordningen som positiv. Skredsäkring av Göta älv är av stor
vikt för Kungälv, då ett skred framför allt kan få stor påverkan på kommunens
dricksvattenförsörjning.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förordningen ger stöd till skredsäkringsåtgärder som kan behövas för att hantera konsekvenserna 
av klimatförändringar och ökad skredrisk. Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål 
om minskade utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till följande mål i agenda 2030:

 Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla
 Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet innebär ingen konflikt mellan förslaget och kommunens politiska styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslaget om ändring av förordningen kan innebära att fler skredsäkringsåtgärder genomförs vilket 
har positiv påverkan på boende och verksamheter utmed Göta älv samt kommunens 
dricksvattenförsörjning. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte ha någon koppling till medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag 
för skredsäkring vid Göta älv.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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From: Melanie Hedlund Bjersten on behalf of "M Kl" <m.kl@regeringskansliet.se>
Sent: Mon, 27 Jun 2022 07:09:20 +0000
To: sgi@sgi.se; kommun@vanersborg.se; kontaktcenter@trollhattan.se;
kommunen@lillaedet.se; Kungälvs kommun; kommun@ale.se;
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
Cc: Jannice Ribberström; Linda M Holmström; M Kl; M Registrator
Subject: Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för skedsäkring vid
Göra älv - Svar senast 1/9 2022
Attachments: SFS förslag till förordningsändringar i förordning om bidrag för skredsäkring vid
Göta älv.pdf, Skrivelse ang förordningsändringar.pdf
Categories: SANDRA

Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med synpunkter på bifogat förslag
till förordningsändring.

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 1 september 2022. Svaren bör
lämnas per e post till m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01401 och
avsändarens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Frågor besvaras av Jannice Ribberström 08-405 15 20 eller Linda M Holmström 08-405 52 91.

Vänliga hälsningar

Melanie Hedlund Bjersten
Enhetsassistent
Klimatenheten
Miljödepartementet
Regeringskansliet
08-405 8933
melanie.hedlund.bjersten@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Svensk författningssamling 
 

Förordning 
om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göta älv 

Utfärdad den  

 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:213) om bidrag för 

skredsäkring vid Göta älv 

dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny 

rubrik av följande lydelse.  

 

 

1 §    Statens geotekniska institut får ge bidrag till kommuner enligt denna 

förordning för klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att förbättra 

stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. Bidrag ges om det finns medel. 

 

3 §    I denna förordning avses med 

– Göta älvdalen: området i direkt anslutning till Göta älvs älvfåra och de 

områden i älvfårans närhet, inklusive biflöden, där ett skred kan påverka 

älvens flöde, 

– skredrisk: en kombination av sannolikheten för ett skred och 

konsekvenserna av skredet, och 

– stabilitetsförbättrande åtgärder: klimatinvesteringsåtgärder som mins-

kar risken för ras och skred. 

 
Syfte 

3 a §    Syftet med bidrag enligt denna förordning är att värna människors 

liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö, genom att stödja 

stabilitetsförbättrande åtgärder som anpassar området längs Göta älv till de 

effekter som följer av ett förändrat klimat. 

 

4 §    Bidrag enligt denna förordning ska avse stabilitetsförbättrande 

åtgärder i områden längs Göta älvdalen med risk för ras och skred. Bidraget 

får även ges för den planering som behövs för detta. 
                       

Denna förordning träder i kraft dd mm 2022. 

 

På regeringens vägnar 

 

ANNIKA STRANDHÄLL 

 Maria Jonsson 

 (Miljödepartementet) 

 

SFS 
Publicerad 

den 
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Skrivelse 
 
 
2022-06-22 
M2022/01401 
  
 

 
  

Miljödepartementet 
Rättssekretariatet 
Jannice Ribberström 
jannice.ribberstrom@regeringskansliet.se 

   

 

 

  
 

Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för 

skredsäkring vid Göta älv 

Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i 

förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka 

tydligheten i tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till 

förordningsändringar som myndigheten anser behöver göras 

(M2022/00778).  

Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning 

om ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta 

älv, se bilaga. Ändringarna består i att förtydliga syftet med bidraget och 

införa en definition av stabilitetsförbättrande åtgärder enligt förordningen. 

Samtliga ändringar görs för att underlätta tillämpningen för såväl SGI som 

de kommuner som är bidragsmottagare. Någon ändring i sak avses inte.  

Aktuellt förslag 

Förordningens syfte tydliggörs genom en ny paragraf. Mot bakgrund av den 

rapport som SGI färdigställde 2012, ”Skredrisker i Götaälvdalen i ett 

föränderligt klimat” gav regeringen SGI uppdraget att bilda Delegationen för 

Göta älv och beslutade om aktuell förordning. Rapporten visade att 

klimatförändringarna kommer att öka de redan höga riskerna för skred och 

ras om inga åtgärder vidtas. Problemen som skulle uppstå vid ras- och skred 

är bl.a. förorening av vatten, påverkan på dricksvattnet i regionen, risk för 

liv, hälsa och egendom vid ras- och skred, risk för översvämning om älven 

täpps till samt problem för sjöfarten. Det primära syftet var, och är 

fortfarande, att värna människors liv och hälsa men även att hindra skador 

på egendom och miljö. Särskilt med hänsyn till Göta älvs betydelse för 

dricksvattenförsörjningen för invånarna i kommunerna längs Göta älv, är det 
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viktigt att syftet tydliggörs. Samtidigt förtydligas också att detta görs genom 

att stödja stabilitetsförbättrande åtgärder som anpassar området längs Göta 

älv till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

I förordningen förtydligas att bidrag enligt förordningen får ges till sådana 

klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att förbättra 

stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Därutöver förklaras uttrycket 

stabilitetsförbättrande åtgärder med innebörden att det är sådana 

klimatinvesteringsåtgärder som avses som minskar sannolikheten för skred 

och ras.  

Berörda kommuner får möjlighet att lämna synpunkter 

Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med 

synpunkter på bifogat förslag till förordningsändring.  

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 

1 september 2022. Svaren bör lämnas per e post till 

m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01401 

och avsändarens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Frågor besvaras av Jannice Ribberström 08-405 15 20 eller Linda M 

Holmström 08-405 52 91. 

 

Sändlista 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Vänersborgs kommun 

Trollhättans stad 

Lilla Edets kommun 

Kungälvs kommun 

Ale kommun 

Göteborgs stad 
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Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential
(Dnr KS2022/1122-2)

Sammanfattning

En remiss har inkommit från Havs och vattenmyndigheten om en vägledning för definition av
ekologisk potential.

Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av
ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till
bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, kommuner,
organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå med,
information på regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna.

Denna vägledning ingår i ett paket av vägledningar som remitteras preliminärt under första och
andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar följande vägledningar:
• vägledning för förklarande av KMV,
• vägledning för beslut om undantag
• vägledning om bedömning av annat sätt samt
• aktuell vägledning för definition av ekologisk potential innefattande två fallstudier.

Svar på remiss för vägledning för förklarande av KMV samt om bedömning av annat sätt har
tidigare beslutats i kommunstyrelsen 2022-02-01.

Sista svarsdatum till Havs och vattenmyndigheten är 31 augusti. Svaret ges via ett excelformulär,
se bilaga 1.

Överlag ser förvaltningen att vägledningen är väl genomarbetad, strukturerad och uppfyller syftet
att förtydliga arbetsprocessen runt ekologisk potential.

Förslag till beslut
Bilaga 1 ges som svar på remissen om vägledning för definition av ekologisk potential.

Juridisk bedömning

Vägledningens syfte är att bidra till att:
vattenmyndighetens definition av ekologisk potential i det enskilda fallet uppfyller kraven i
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och HVMFS 65 2019:25, vilket innebär att
kraven i vattendirektivet uppfylls,
vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker i linje med den metod som anges
i CIS Guidance Document No. 37,
vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker på ett likvärdigt sätt i hela landet,
samt att
vattenmyndigheten tydliggör på vilka grunder ekologisk potential har definierats.
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Förslaget till vägledning har inga direkta juridiska konsekvenser för kommunen. 

Förvaltningens bedömning

En remiss har inkommit från Havs och vattenmyndigheten om en vägledning för definition av 
ekologisk potential. 

Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av 
ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till 
bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, kommuner, 
organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå med, 
information på regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna.

När vattenmyndigheten har förklarat en ytvattenförekomst som en kraftigt modifierad 
ytvattenförekomst (KMV) måste vattenmyndigheten bedöma vilken vattenkvalitet som kan uppnås i 
den ytvattenförekomsten. En ytvattenförekomst omfattar då en avgränsad och betydande förekomst 
av ytvatten. Det innebär att ytvattenförekomsten i fråga inte ska nå kvalitetskravet god ekologisk 
status (GES) utan istället ska uppnå kvalitetskravet god ekologisk potential (GEP). 
Varje KMV kräver en skräddarsydd bedömning av ekologisk potential eftersom potentialen utgår 
från den fysiska förändring som är nödvändig för att en samhällsnyttig verksamhet, såsom 
översvämningsskydd eller vattenkraft, ska kunna fortgå. Denna vägledning beskriver hur 
vattenmyndigheten ska gå till väga för att bestämma ekologisk potential i kraftigt modifierade 
ytvattenförekomster. Vägledningen exemplifierar framförallt kring vattendrag, men är tillämpbar 
även för sjöar och kustvatten.

Denna vägledning ingår i ett paket av vägledningar som remitteras preliminärt under första och 
andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar följande vägledningar:
• vägledning för förklarande av KMV,
• vägledning för beslut om undantag
• vägledning om bedömning av annat sätt samt
• aktuell vägledning för definition av ekologisk potential innefattande två fallstudier.

Synpunkterna i remissen ska ges i form av ett excelark och Kungälvs kommuns synpunkter finns i 
bilaga 1. 

Kort sammanfattning av synpunkterna i bilaga 1. 
 Tabell 1 i vägledningen, förklaring av den faktiska skillnaden mellan Max EP och olika 

ekologisk potential skulle kunna förtydligas. Vad är lätta, måttliga, stora och allvarliga 
förändringar.

 Åtgärdsbiblioteket, det är en bra och tydlig uppställning. Excelbladet är dock stort och kan 
vara svårt att överblicka. 

 Fallstudie 1 och 2, det är bra och konkreta exempel på tillämpning av referens- och 
åtgärdsmetoden och vilka åtgärder som behövs för att uppnå god ekologisk potential.

Överlag ser förvaltningen att vägledningen är väl genomarbetad, strukturerad och uppfyller 
syftet att förtydliga arbetsprocessen runt ekologisk potential. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål om minskade utsläpp i luft och vattendrag. 
Vägledningen hanterar frågan om hur man kan säkerställa god ekologisk potential i vattendrag som 
klassas som kraftigt modifierade vatten (KMV), exempelvis dammar för energiproduktion som inte 
återställas ett naturligt tillstånd. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärderna i vägledningen 
syftar till att säkerställa återställning av ekosystem och vattendrag. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vilken vägledning finns i politiska styrdokument. Säger styrdokumentet något annat än vad som 
föreslås? Hur resoneras det runt eventuella konflikter mellan strategiska dokument och föreslagen 
åtgärd.

Kommunens styrdokument finner du på: https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-
dokument/ 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Näringsliv och medborgare kan påverkas av åtgärder för att säkerställa god ekologisk potential. I 
nuläget är Göta älv klassat som KMV och har måttlig ekologisk potential vilket innebär att åtgärder 
kan behövas för att uppnå god ekologisk potential. Åtgärder kan beröra exempelvis energibolag, 
markägare och fiskerinäringen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En tydlig vägledning förtydligar kravnivån på åtgärder för att uppnå god ekologisk status och 
underlättar för medarbetarna på kommunen. 

Ekonomisk bedömning
Förslaget om vägledning för definition av ekologisk potential har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. Eventuella åtgärder för att uppnå god ekologisk potential kan 
framöver kräva ekonomiska resurser från kommunen. 

Förslag till beslut
1. Bilaga 1 ges som svar på remissen om vägledning för definition av ekologisk potential. 

Haleh Lindqvist Fredric Arpfjord
Kommundirektör Tf sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Hantering
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till vägledning
för att bestämma Ekologisk potential.
Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 30 augusti 2022
Vänligen lämna era synpunkter genom att fylla i denna svarsmall i excel-format. Notera
att det finns 4 flikar. En flik för synpunkter på förslag till vägledning för att bestämma
Ekologisk potential, en för åtgärdsbiblioteket, en för Fall 1 och en för Fall 2 (exempel på
tillämpning).

Namnge excel-filen med synpunkter med avsändare. Ange diarienummer (01821-2022) i

e‑postmeddelandets ärendemening. Skicka excel-filen med e-post till

havochvatten@havochvatten.se.

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina
personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jonas Svensson,
(förnamn.efternamn@havochvatten.se).
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Formulär för synpunkter på vägledning om att bestämma Ekologisk potential
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 augusti 2022.

Organisation Kontaktperson E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Nummer på kapitel Radnummer Ursprungstext Förslag på ändrad formulering Motivering eller kommentar

Kap 5 Tabell 1

Vad är egentligen den faktiska skillnaden
mellan Max EP och GES skulle kanske kunna
förtydligas? Vad är lätta förändringar,
måttliga, stora och allvarliga. Man får mkt
känslan av att det blir subjektiva
bedömningar.



80/22 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential - KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential : Bliaga 1 Synpunkter ekologisk potential Kungälvs kommun

Formulär för synpunkter på Åtgärdsbibliotek
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 augusti 2022.

Organisation Kontaktperson E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Namn på flik (Vattendrag-Bibl, Vattendrag -
åtg lista, etc.

Kolumn Rad Ursprungstext Förslag på ändrad formulering Motivering eller kommentar

En bra och tydlig uppställning och genomgång av
drivkrafter, påverkan, tillstånd mm. Excelbladet är dock
stort att det kan vara lite svårt att greppa! Frågan är om
det går att dela upp på något mer överskådligt sätt.
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Formulär för synpunkter på Fall 1 (Ekologisk potential)
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 augusti 2022.

Organisation E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Nummer på "steg" Ursprungstext Förslag på ändrad formulering Motivering eller kommentar

Bra och konkreta exempel på tillämpning av
referens- och åtgärdsmetoden och vilka
åtgärder som behövs för att uppnå god
ekologisk potential
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Formulär för synpunkter på Fall 2 (Ekologisk potential)
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 augusti 2022.

Organisation E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

Nummer på "steg" Ursprungstext Förslag på ändrad formulering Motivering eller kommentar

Bra ock konkreta exempel på tillämpning av
referensmetoden och vilka åtgärder som
behövs för att uppnå god ekologisk potential
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From:                                 Jonas Svensson
Sent:                                  Fri, 20 May 2022 09:02:26 +0000
To:                                      Vattenförvaltning
Subject:                             Remiss vägledning för definition av ekologisk potential
Attachments:                   Formulär för synpunkter ekologisk potential.xlsx, Missiv vägledning definition av 
ekologisk potential.pdf, Remiss - Fallstudie 1 - Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och 
åtgärdsmetod).pdf, Remiss - Fallstudie 2 - Vattendrag som påverkas av dränering (referensmetoden).pdf, 
Remiss - Åtgärdsbibliotek vattendrag, sjö och kust.xlsx, Remiss - vägledning Definition av ekologisk 
potential.pdf
Categories:                       SANDRA

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till vägledning. Vänligen 
skicka era synpunkter genom bifogad excel-fil senast den 31 augusti 2022 till 
havochvatten@havochvatten.se. För närmare information se bifogade handlingar.
 

Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg 
Box 11930, SE-404 39 Göteborg 
jonas.svensson@havochvatten.se 
www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på 
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see 
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
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Havs- och Besök och leverans  Telefon 010-698 60 00 Bankgiro 199-6669 
vattenmyndigheten Gullbergs Strandgata 15  Fax 010-698 61 11 Organisationsnummer 
Box 11 930 41104 Göteborg havochvatten@havochvatten.se 202100-6420 
404 39 Göteborg www.havochvatten.se 
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Havs- och vatt enmyndigh eten  
Adress: Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Besö k och lev erans: Gull bergs Str andgata 15, 411 04 GÖTEBORG 
Telefon: 010-698 60 00 
Fax: 010- 698 61 11 
Email: havochvatten@havochvatten.se 
Hemsida: www.havochvatten.se  
Bankg iro: 199- 6669 
Organisation snummer: 202100-6420 

 Datum 2022-05-20 Dnr 01821-2022 
Handläggare 
Katarina Vartia 
Vattenmiljöenheten 
katarina.vartia@havochvatten.se 

Enligt sändlista 

Remiss gällande vägledning för att definiera ekologisk potential 
När vattenmyndigheten har förklarat en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad (KMV) måste 
vattenmyndigheten bedöma vilken vattenkvalitet som kan uppnås i ytvattenförekomsten. Det 
innebär att ytvattenförekomsten inte ska nå kvalitetskravet god ekologisk status (GES) utan 
istället ska uppnå kvalitetskravet god ekologisk potential (GEP). 

Varje KMV kräver en skräddarsydd definition av ekologisk potential eftersom potentialen utgår 
från den fysiska förändring som är nödvändig för att miljön i stort alternativt en samhällsnyttig 
verksamhet, såsom exempelvis översvämningsskydd eller vattenkraft, ska kunna fortgå. Detta 
förslag på vägledning beskriver hur vattenmyndigheten bör gå till väga för att definiera ekologisk 
potential i ett KMV. 

Vägledningens syfte är att bidra till att:  

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential i det enskilda fallet uppfyller kraven i 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och HVMFS 2019:25, vilket innebär att kraven i 
vattendirektivet uppfylls, 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker i linje med den metod som anges i 
CIS Guidance Document No. 37,  

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, 
samt att 

• vattenmyndigheten tydliggör på vilka grunder ekologisk potential har definierats. 
 

Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av 
ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till 
bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, kommuner, 
organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå 
med, information på regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna.  
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Havs- och vattenmyndigheten vill uppmärksamma om att denna vägledning ingår i ett paket av 
vägledningar som remitteras preliminärt under första och andra kvartalet 2022. Detta paket 
omfattar följande vägledningar: 

• vägledning för förklarande av KMV, 
• vägledning för beslut om undantag 
• vägledning om bedömning av annat sätt samt 
• aktuell vägledning för definition av ekologisk potential innefattande två fallstudier.  

Utöver dessa kommer stödjande underlagsdokument, exempelvis om orimliga kostnader, att 
biläggas dessa vägledningar. I ett första steg distribuerades vägledning för förklarande av KMV 
och bedömning av annat sätt på remiss. 

Notera att remissen även omfattar ett förslag på åtgärdsbibliotek och fallstudier som avser att 
utgöra stöd till vägledningens huvuddokument och bedömningarna av ekologisk potential. 

Havs- och vattenmyndigheten vill framhålla att definiera ekologisk potential är en komplicerad del 
i vattenförvaltningsprocessen som i vissa delar är svårt att förenkla.  

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledningar.  

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-08-31 

Vänligen lämna era synpunkter genom att fylla i bifogad svarsmall i excel-format. Namnge excel-
filen med synpunkter med avsändare. Ange diarienummer (01821-2022) i e-postmeddelandets 
ärendemening. Skicka excel-filen med e-post till havochvatten@havochvatten.se. 

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i 
samband med remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jonas Svensson, 
(jonas.svensson@havochvatten.se). 

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Johan Kling efter föredragning av utredaren 
Katarina Vartia. I den slutliga handläggningen av ärendet har även utredaren Jonas Svensson 
och verksjuristen Ramona Liveland medverkat. 

Johan Kling 

Katarina Vartia 

 

Sändlista – se nästa sida 
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Sändlista 

Arbetslivsmuseerna 
Boverket 
Domstolsverket 
Energiföretagen 
Energimyndigheten 
Fortum 
Hallands Vattenkraftförening 
Holmen Energi 
Jernkontoret 
Jordbruksverket 
Jämtkraft 
Kammarkollegiet 
Kommuner 
Lantbrukarnas riksförbund 
Länsstyrelserna 
Mark- och miljödomstolen Nacka 
Mark- och miljödomstolen Umeå 
Mark- och miljödomstolen Vänersborg 
Mark- och miljödomstolen Växjö 
Mark- och miljödomstolen Östersund 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Mälarenergi 
Naturskyddsföreningen 
Naturvårdsverket 
Nordic Galvanizers 
Norrlands Vattenkraftförening 
Riksantikvarieämbetet 
Sametinget 
SCDA 
SGU 

Sjöfartsverket 
Skellefteå Kraft 
Skogsindustrierna 
Skånes Vattenkraftförening 
SMHI 
Smålands Vattenkraftförening 
Sportfiskarna 
SSAB 
Statkraft 
Svemin 
Svensk vattenkraftförening 
Svenska industriminnesföreningen 
Svenska kraftnät 
Svenskt Näringsliv 
Svenskt Vatten 
Sveriges Fiskevattenägareförbund 
Sveriges Hembygdsförbund 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Södra skogsägarna 
Tekniska verken i Linköping 
Uniper 
Vattenfall 
Vattenkraftens miljöfond 
Vattenmyndigheterna 
Vattenregleringsföretagen 
Vattenråd och vattenorganisationer 
Världsnaturfonden 
Värmland Dalslands Vattenkraftförening 
Västsvensk Vattenkraftförening 
Älvräddarna 
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Fallstudie 1: Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och åtgärdsmetod) 
 

Steg Referensmetod Åtgärdsmetod 
Information från 
tidigare 
förvaltningscykler 
(försteg) 

Ytvattenförekomsten är ett litet vattendrag med hög lutning som 
rinner i fast kiselhaltigt berg. Substratet är grovt och medelflödet är 20 
m³/s. Det innebär att ytvattenförekomsten är av typen ”A. Vattendrag 
i fast berg” och undertypen ”Am. Branta vattendrag i fast berg över 10 
% lutning”. Den är förklarad som KMV på grund av att en damm 
orsakar en betydande uppdämning som leder till att 
ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt 
sätt. Detta har lett till omfattande försämring av ytvattenförekomstens 
hydrologiska regim, morfologiska tillstånd och konnektivitet enligt 
följande: 
• Dålig konnektivitet för biota i upp- och nedströms riktning och för 

sediment i nedströms riktning. 
• Minskad flödeshastighet och    flödesvariation. 
• Minskning av hydromorfologiska processer och dynamik i fåran, 

på svämplanet och mellan fåran och svämplanet. 
• Ändrade substratförhållanden i form av minskad variation och 

dynamik, förhöjda halter av finsediment samt igensättning av 
bottnar. 

• Ändrade livsmiljöer i fåran då fåran blivit fördjupad samt minskat 
variationen av livsmiljöer. 

I vidare mening har detta lett till ekologiska konsekvenser såsom: 
• Minskad abundans eller förlust av arter som lever i rinnande vatten. 

Till exempel har vissa fiskarter förvunnit. 
• Tillkomst eller ökad abundans av toleranta arter mer typiska för 

lugnflytande vatten. Till exempel av vissa arter av makrofyter och 
bottenfauna. 

Ytvattenförekomsten omfattas av övervakning. Det finns detaljerade 
uppgifter om de hydromorfologiska förändringarna och de biologiska 
konsekvenserna för bottenfauna och fisk. Dessa uppgifter innebär att 
tillräcklig kunskap finns för att att referensmetoden ska kunna 
användas för att vattenmyndigheten ska kunna bestämma värdena för 
KMV:ts MaxEP och GEP. 
I tidigare förvaltningscykel fick ytvattenförekomsten klassificeringen 
dålig ekologisk status till följd av dålig status för bottenfauna, fisk och 
de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. 
När det gäller de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas 
temperatur och syrehalt av de hydromorfologiska förändringar som 
uppdämningen leder till (baserat på detaljerade data). En minskning av 
flödeshastigheten kommer att öka den trofiska effekten av 
näringsämnen. 

Ytvattenförekomsten är ett litet vattendrag med hög lutning som 
rinner i fast kiselhaltigt berg. Substratet är grovt och medelflödet är 20 
m³/s. Det innebär att ytvattenförekomsten är av typen ”A. Vattendrag 
i fast berg” och undertypen ”Am. Branta vattendrag i fast berg över 10 
% lutning”. Den är förklarad som KMV på grund av att en damm 
orsakar en betydande uppdämning som leder till att 
ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt 
sätt. Detta har lett till omfattande försämring av ytvattenförekomstens 
hydrologiska regim, morfologiska tillstånd och konnektivitet enligt 
följande: 

• Dålig konnektivitet för biota i upp- och nedströms riktning och 
för sediment i nedströms riktning. 

• Minskad flödeshastighet och    flödesvariation. 
• Minskning av hydromorfologiska processer och dynamik i 

fåran, på svämplanet och mellan fåran och svämplanet. 
• Ändrade substratförhållanden i form av minskad variation och 

dynamik, förhöjda halter av finsediment samt igensättning av 
bottnar. 

• Ändrade   livsmiljöer i fåran då fåran blivit fördjupad samt 
minskat variationen av livsmiljöer. 

Det finns övervakningsdata av hydromorfologiska förhållanden som 
har används som stöd i tidigare förvaltningscykel för att förklara 
ytvattenförekomsten som KMV. Det finns viss övervakningsdata av 
biologiska förhållanden. Men den informationen är begränsad i 
omfattning och dessutom inte lämplig att använda för att bedöma de 
hydromorfologiska förändringarnas påverkan på de biologiska 
förhållandena. Den biologiska övervakningen kommer från 
övervakningsprogram. 
Det finns vetenskapligt stöd från motsvarande vattenmiljöer att 
förhållandena för typiska vattenlevande arter (till exempel vissa arter 
av bottenfauna) ändras till följd av att en minskad flödeshastighet 
medför förändring i livsmiljön. Detta innebär i sin tur att GES inte kan 
uppnås. I detta fall innebär dammen ett vandringshinder för de fiskar 
som behövs för att på lång sikt säkerställa livskraftiga fiskpopulationer. 
När det gäller de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas 
temperatur och syrehalt av de hydromorfologiska förändringar som 
uppdämningen leder till (baserat på detaljerade data). En minskning av 
flödeshastigheten kommer att öka den trofiska effekten av 
näringsämnen. 
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Ytvattenförekomsten påverkas inte av andra relevanta 
miljökonsekvenser från andra samhällsnyttiga verksamheter. 

D1) Bekräfta 
närmast jämför-
bara ytvatten-
kategori med 
tillhörande 
kvalitetsfaktorer 

Ursprunglig ytvattenförekomstkategori var ett vattendrag. Som KMV är 
ytvattenförekomstens närmast jämföra ytvattenkategori 
fortsättningsvis vattendrag. 

Ursprunglig ytvattenförekomstkategori var ett vattendrag. Som KMV är 
ytvattenförekomstens närmast jämföra ytvattenkategori 
fortsättningsvis vattendrag. 

D2) Bestäm 
förbättrings-
åtgärder för 
MaxEP 

Mot bakgrund av de hydromorfologiska förändringarna och dess 
ekologiska konsekvenser kan följande grupper av åtgärder vara 
lämpliga (från åtgärdsbiblioteket): 

− Förbättrad fiskvandring  
− Förbättrad sedimentregim  
− Förbättrade livsmiljöer i strand- och närområde 
− Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget 
− Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel  
− Ökad variation av habitat genom ökad variation i 

vattendragets djup och bredd 
− Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan 
− Minskade negativa effekter av uppdämning 
− Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget 

 

Mot bakgrund av de hydromorfologiska förändringarna och dess 
ekologiska konsekvenser kan följande grupper av åtgärder vara 
lämpliga (från åtgärdsbiblioteket): 

− Förbättrad fiskvandring  
− Förbättrad sedimentregim  
− Förbättrade livsmiljöer i strand- och närområde 
− Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget 
− Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel  
− Ökad variation av habitat genom ökad variation i 

vattendragets djup och bredd 
− Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan 
− Minskade negativa effekter av uppdämning 
− Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget 
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D2.1) Bestäm 
förbättrings-
åtgärder som är 
relevanta för de 
hydro-
morfologiska 
förändringarna 
och som är eko-
logiskt effektiva 
utifrån ytvatten-
förekomstens 
fysiska karaktär 

I detta steg beskrivs åtgärdsgrupperna från åtgärdsbiblioteket 
närmare och detaljerade förbättringsåtgärder identifieras med 
hänsyn tagen till ytvattenförekomstens fysiska omgivning. Följande 
detaljerade förbättringsåtgärder antas vara relevanta och 
ekologiskt effektiva: 

a. Förbättrad fiskvandring (till exempel inlöp, denilränna, 
bassängtrappa, omlöp) 

a. Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan 
(till exempel anslut sidokanaler) 

b. Förbättrade  livsmiljöer i strand- och närområde (till 
exempel ta bort eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 

c. Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget (införande 
av typspecifikt substrat i den övre delen av 
uppdämningen, tillföra grov död ved) 

d. Ökad variation av habitat genom ökad variation i 
vattendragets djup och bredd (till exempel höja nivån på 
fårans botten) 

Dessa åtgärder kommer att bidra till 
− återställd konnektivitet för biota i upp- och nedströms 

riktning och för sediment i nedströms riktning. 
− ökad flödeshastighet och flödesvariation samt en 

minskning av ytvattenförekomstens ytutbredning som 
påverkas av uppdämningen. 

− förbättring av hydromorfologiska processer och 
hydromorfologisk dynamik i fåran, på svämplanet och 
mellan fåran och svämplanet. 

− förbättring av substratförhållandena i form av ökad 
variation och dynamik, minskade halter av finsediment 
samt igensättning av bottnar. 

− förbättring av fårans livsmiljöer och därmed förbättrade 
förhållanden för typspecifika vattenlevande arter. 

Att avlägsna dammen skulle vara den mest effektiva åtgärden för 
att förbättra de biologiska förhållandena. Men åtgärden övervägs 
inte för definition av MaxEP på grund av att den redan i KMV-
processen bedömdes som en åtgärd nödvändig för GES och som 
skulle innebära en betydande negativ påverkan på vattenkraften 
eftersom det inte skulle vara möjligt att producera el eller 
reglerkraft. 

I detta steg beskrivs åtgärdsgrupperna från åtgärdsbiblioteket 
närmare och detaljerade förbättringsåtgärder identifieras med 
hänsyn tagen till ytvattenförekomstens fysiska omgivning. Följande 
detaljerade förbättringsåtgärder antas vara relevanta och 
ekologiskt effektiva: 

e. Förbättrad fiskvandring (till exempel inlöp, denilränna, 
bassängtrappa, omlöp) 

b. Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan 
(till exempel anslut sidokanaler) 

f. Förbättrade  livsmiljöer i strand- och närområde (till 
exempel ta bort eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 

g. Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget (införande 
av typspecifikt substrat i den övre delen av 
uppdämningen, tillföra grov död ved) 

h. Ökad variation av habitat genom ökad variation i 
vattendragets djup och bredd (till exempel höja nivån på 
fårans botten) 

Dessa åtgärder kommer att bidra till 
− återställd konnektivitet för biota i upp- och nedströms 

riktning och för sediment i nedströms riktning. 
− ökad flödeshastighet och flödesvariation samt en 

minskning av ytvattenförekomstens ytutbredning som 
påverkas av uppdämningen. 

− förbättring av hydromorfologiska processer och 
hydromorfologisk dynamik i fåran, på svämplanet och 
mellan fåran och svämplanet. 

− förbättring av substratförhållandena i form av ökad 
variation och dynamik, minskade halter av finsediment 
samt igensättning av bottnar. 

− förbättring av fårans livsmiljöer och därmed förbättrade 
förhållanden för typspecifika vattenlevande arter. 

Att avlägsna dammen skulle vara den mest effektiva åtgärden för 
att förbättra de biologiska förhållandena. Men åtgärden övervägs 
inte för definition av MaxEP på grund av att den redan i KMV-
processen bedömdes som en åtgärd nödvändig för GES och som 
skulle innebära en betydande negativ påverkan på vattenkraften 
eftersom det inte skulle vara möjligt att producera el eller 
reglerkraft. 
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D2.2) Uteslut 
eller ändra 
utformning på 
förbättrings-
åtgärder med 
betydande 
negativ 
påverkan på 
miljön i stort 
eller en 
samhällsnyttig 
verksamhet 

Förbättringsåtgärderna a–e (se steg D2.2 ovan) innebär inte en 
betydande negativ påverkan på vattenkraften. Vattenkraftverket 
kan fortsatt drivas. Åtgärderna kan emellertid innebära en viss 
minskning av produktionen av el eller reglerkraft, men inte 
nödvändigtvis då det beror på hur åtgärdena konstrueras och drivs. 

Förbättringsåtgärderna a–e (se steg D2.2 ovan) innebär inte en 
betydande negativ påverkan på vattenkraften. Vattenkraftverket 
kan fortsatt drivas. Åtgärderna kan emellertid innebära en viss 
minskning av produktionen av el eller reglerkraft, men inte 
nödvändigtvis då det beror på hur åtgärdena konstrueras och drivs. 

D2.3) Välj 
ekologiskt mest 
gynnsamma 
åtgärder för att 
hantera alla 
hydro-
morfologiska 
förändringar för 
bästa approxi-
mation av 
ekologiskt 
kontinuum 

Alla förbättringsåtgärderna a–e (se steg D2.2 ovan) är relevanta för 
att hantera de hydromorfologiska förändringarna i 
ytvattenförekomsten, de är ekologiskt effektiva och leder inte till 
en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Sammantaget 
bidrar dessa åtgärder därför till MaxEP. Åtgärderna kommer leda 
till ett avsevärt förbättrat ekologiskt kontinuum. 

Alla förbättringsåtgärderna a–e (se steg D2.2 ovan) är relevanta för 
att hantera de hydromorfologiska förändringarna i 
ytvattenförekomsten, de är ekologiskt effektiva och leder inte till 
en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Sammantaget 
bidrar dessa åtgärder därför till MaxEP. Åtgärderna kommer leda 
till ett avsevärt förbättrat ekologiskt kontinuum. 

D3) Bestäm 
hydro-
morfologiska 
förhållanden för 
MaxEP 

Förbättringsåtgärderna a–e leder till avsevärda förbättringar av 
livsmiljöerna på fårans botten, på strandområdet och på svämplanet. 
För att bestämma de hydromorfologiska förhållandena för MaxEP 
bedöms förbättringsåtgärdernas förväntade effekter på de befintliga 
hydromorfologiska förhållandena (se försteget ovan) med beaktande 
av referensförhållandena för den ursprungliga 
ytvattenförekomsttypen. I detta fall gjordes bedömningen genom att 
1) beskriva de hydromorfologiska förhållandena vid status quo, 2) 
mäta effekterna på dessa förhållanden, 3) beskriva de 
hydromorfologiska förhållandena för MaxEP. 
Resultatet jämfördes med befintliga vattendragstyper i 
avrinningsområdet för att identifiera KMV:ts närmast jämförbar 
vattendragstyp. Det innebär att ytvattenförekomsten fortsatt är av 
typen ”A. Vattendrag i fast berg” men med en förändring till 
undertypen ”Ab. Flacka vatten i fast berg under 10 % lutning”. 

Man kan i allmänhet förvänta sig att de förbättringsåtgärder som 
identifieras i steg D2.3) leder till avsevärda förbättringar av 
livsmiljöerna i fårans botten, på strandområdet och på svämplanet. 
Baserat på åtgärdernas förväntade effekter på de befintliga 
hydromorfologiska förhållandena (se försteget ovan) och med 
beaktande av referensförhållandena för den ursprungliga naturliga 
ytvattenförekomsttypen, har de hydromorfologiska förhållandena för 
MaxEP förändrats måttligt till allvarligt jämfört med dem. Alla 
relevanta parametrar har fastställts på grundval av dessa 
överväganden med hjälp av de befintliga nationella 
hydromorfologiska bedömningsgrunderna. 

D4) Bestäm 
fysikalisk-
kemiska 
förhållanden för 

Vanligen är de fysikalisk-kemiska förhållanden för MaxEP desamma 
som för hög ekologisk status för den ursprungliga 
vattendragstypen, förutom för de parametrar som i hög grad 
påverkas av de kvarvarande hydromorfologiska förändringarna vid 

Vanligen är de fysikalisk-kemiska förhållanden för MaxEP desamma 
som för hög ekologisk status för den ursprungliga 
vattendragstypen, förutom för de parametrar som i hög grad 
påverkas av de kvarvarande hydromorfologiska förändringarna vid 
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MaxEP MaxEP. I detta fall kan temperatur och syreförhållanden vara 
påverkade av den minskade lutningen och skulle därmed kunna 
bedömmas enligt den närmast jämförbara typen av 
ytvattenförekomst (”Ab. Flacka vatten i fast berg under 10 % 
lutning”). Temperatur och syreförhållanden för MaxEP motsvarar 
emellertid i det här fallet värdena för den ursprungliga 
vattendragstypen, särskilt mot bakgrund av grundvattnets direkta 
och indirekta påverkan, skuggning och flödesförhållanden vilket för 
dessa parametrar överskuggar konsekvenserna av en förändrad 
flödeshastighet på den uppdämda sträckan vid MaxEP. När det 
gäller näringsämnen skulle de trofiska effekterna kunna ökas i den 
kvarvarande uppdämningen under vissa omständigheter, men 
detta betyder inte att det skulle krävas värden som skiljer sig från 
den ursprungliga typen av ytvattenförekomst. Referensvärdena för 
näringsämnen i den närmast jämförbara ytvattenförekomstens typ 
är med andra ord desamma som för den ursprungliga typen av 
ytvattenförekomst. 

MaxEP. I detta fall kan temperatur och syreförhållanden vara 
påverkade av den minskade lutningen och skulle därmed kunna 
bedömmas enligt den närmast jämförbara typen av 
ytvattenförekomst (”Ab. Flacka vatten i fast berg under 10 % 
lutning”). Temperatur och syreförhållanden för MaxEP motsvarar 
emellertid i det här fallet värdena för den ursprungliga 
vattendragstypen, särskilt mot bakgrund av grundvattnets direkta 
och indirekta påverkan, skuggning och flödesförhållanden vilket för 
dessa parametrar överskuggar konsekvenserna av en förändrad 
flödeshastighet på den uppdämda sträckan vid MaxEP. När det 
gäller näringsämnen skulle de trofiska effekterna kunna ökas i den 
kvarvarande uppdämningen under vissa omständigheter, men 
detta betyder inte att det skulle krävas värden som skiljer sig från 
den ursprungliga typen av ytvattenförekomst. Referensvärdena för 
näringsämnen i den närmast jämförbara ytvattenförekomstens typ 
är med andra ord desamma som för den ursprungliga typen av 
ytvattenförekomst. 

D5) Bestäm 
biologiska 
förhållanden för 
MaxEP 

Detta steg baseras på de hydromorfologiska förändringarna och de 
ekologiska konsekvenserna (se försteget ovan), de förväntade 
effekterna av de relevanta förbättringsåtgärderna (se D2.1 och D2.3) 
samt skillnaden mellan hydromorfologiska förhållanden för MaxEP 
(se D3) och referensförhållanden för den ursprungliga naturliga 
vattendragstypen. 
Sammanfattningsvis har skillnaden i hydromorfologiska förhållandena 
mellan MaxEP och referensförhållandena för den ursprungliga 
naturliga typen av ytvattenförekomst överförts till vad denna skillnad 
motsvarar för de biologiska förhållandena vid MaxEP. 
Vidare så bestäms klassgränserna för biologiska kvalitetsfaktorerna 
vid MaxEP utifrån de biologiska bedömningsgrunderna för naturliga 
ytvattenförekomster. Klassgränserna minskats proportionellt med 
samma andel av gradienten som skillnaden mellan 
referensförhållandena och MaxEP baserat på de hydromorfologiska 
metoderna. Minskningen varierar emellertid mellan olika biologiska 
kvalitetsfaktorer eftersom de är olika känsliga för hydromorfologiska 
(och tillhörande fysikalisk-kemiska) förändringar. 
De förväntade resultaten har i viss utsträckning utgått utifrån en 
solid bas av övervakningsdata från jämförbara ytvattenförekomster 
(samma användningsområden och jämförbara vattendragstyper), 
med så stor hänsyn tagen som möjligt till gradienten av olika 
livsmiljökvaliteter från MaxEP till DEP (dålig ekologisk potential). 

Förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för MaxEP kan inte 
bestämmas på grund av brist på uppgifter om biologiska 
kvalitetsfaktorer i denna förvaltningscykel och på grund av 
bristande kunskaper om hydromorfologiska förändringar och 
biologiska effekter. Lämplig övervakning i denna ytvattenförekomst 
under kommande förvaltningscykel kommer dock att göra det 
möjligt att göra en prognos för förhållandena för biologiska 
kvalitetsfaktorer för MaxEP. 

D6) Bestäm bio-
logiska 
förhållanden för 
GEP 

Förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP bestäms utifrån 
de biologiska bedömningsgrunderna och utgår från samma princip för 
att definiera ”lätta förändringar” som för den interkalibrerade 
metoden för naturliga ytvattenförekomster. 

Förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP kan inte 
bestämmas på grund av brist på uppgifter om biologiska 
kvalitetsfaktorer i denna förvaltningscykel och bristande kunskaper 
om relationen mellan hydromorfologiska förändringar och deras 
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Det kan därför antas att det akvatiska ekosystemet fungerar om 
förhållandena för de biologiska kvalitetsfaktorerna leder till GEP. 

biologiska effekter. 

D7) Bestäm 
hydro-
morfologiska 
och fysikalisk-
kemiska 
förhållandena 
för GEP 

De hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska förhållandena för GEP 
baseras på förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP (se 
steg D6). De hydromorfologiska parametrarna har bestämts från 
skillnaden mellan förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för 
MaxEP (steg D5) och GEP (steg D6) med hänsyn till de 
hydromorfologiska förhållandena för MaxEP (steg D3). 
De fysikalisk-kemiska förhållandena motsvarar värdena för GES för 
den ursprungliga naturliga vattendragstypen. 
Det akvatiska ekosystemets funktion säkerställs genom fysikalisk-
kemiska förhållanden och av de biologiska förhållanden för GEP som 
fastställdes i steg D6. 

Hydromorfologiska förhållanden bestäms som de förhållanden som 
förväntas uppnås när den uppsättning av förbättringsåtgärder för GEP 
som definieras i steg D8 har genomförts och gett effekt. 
De fysikalisk-kemiska förhållandena motsvarar värdena för GES för 
den naturliga vattendragstypen. 
Det akvatiska ekosystemets funktion säkerställs genom fysikalisk-
kemiska förhållanden och av de hydromorfologiska förhållanden 
som bidrar till att förbättra det ekologiska kontinuumet genom de 
åtgärder för GEP som fastställdes i steg D8 (notera att steg D8 görs 
före steg D7 i åtgärdsmetoden). 

D8) Bestäm 
förbättrings-
åtgärder för GEP 

Följande förbättringsåtgärder ingår i uppsättningen av kvalitativa 
åtgärder för GEP: 

a. Stöd för fiskvandring (nära naturligt omlöp, fisktrappa och 
fiskskärm) 

b. Anslutning av sidokanal 
c. Förbättring av strandnära livsmiljöer (till exempel ta bort 

eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 
d. Förbättring av mångfald i kanalen (införande av 

typspecifikt substrat i den övre delen av uppdämningen, 
tillföra grov död ved) 

e. Höja nivån på fårans botten (minska de negativa effekterna 
av uppdämning) 

Skillnaden mellan MaxEP och GEP baseras på värden för biologiska 
kvalitetsfaktorer (”lätta förändringar”). Uppsättningen av kvalitativa 
åtgärder är i detta fall densamma för GEP som för MaxEP, men 
åtgärderna för GEP skiljer sig avsevärt från åtgärderna för MaxEP när 
det gäller kvantitet (omfattning). (Det kan finnas vissa andra fall där 
vissa åtgärder behövs för MaxEP, men inte för GEP, men dessa 
konstaterades vara relevanta för detta exempel). 

Ingen förbättringsåtgärd har tagits bort från uppsättningen över 
förbättringsåtgärder för MaxEP (förbättringsåtgärderna a–e) eftersom 
de antas medföra lätta förbättringar av ekologin. På grundval av 
litteraturen kan man förvänta sig betydande effekter på biologiska 
kvalitetsfaktorer för alla åtgärder. Därför ingår följande åtgärder i 
uppsättningen av kvalitativa åtgärder för GEP: 

a. Stöd för fiskvandring (nära naturligt omlöp, fisktrappa och 
fiskskärm) 

b. Anslutning av sidokanal 
c. Förbättring av strandnära livsmiljöer (till exempel ta bort 

eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 
d. Förbättring av mångfald i kanalen (införande avtypspecifikt 

substrat i den övre delen av uppdämningen, tillföra grov 
död ved) 

e. Höja nivån på fårans botten (minska de negativa effekterna 
av uppdämning) 

Detta är samma uppsättning förbättringsåtgärder som identifierats 
för MaxEP, men mängden eller omfattningen av 
förbättringsåtgärderna har minskats jämfört med vad som behövs för 
MaxEP. (Det kan finnas vissa andra fall där vissa åtgärder behövs för 
MaxEP, men inte för GEP, men dessa konstaterades vara relevanta för 
detta exempel). 

Övervakning för 
att bedöma 
huruvida GEP 
uppnås 

De biologiska bedömninggrunderna för ytvattenförekomster som 
justerades i steg D5 har använts för att klassificera 
ytvattenförekomstens ekologiska potential. Jämfört med de värden 
för MaxEP som har fastställts för de biologiska kvalitetsfaktorerna 
visar det samlade biologiska övervakningsresultatet på en kraftig 
avvikelse från värdena för MaxEP. Avvikelsen indikerar att den 
ekologiska potentialen klassificeras som dålig baserad på 
bottenfauna och fisk. Därför är hydromorfologiska 

Eftersom biologiska förhållanden inte kunde bestämmas för GEP i 
denna förvaltningscykel har villkoren för stödjande kvalitetsfaktorer 
övervakats under tiden och jämförts med villkoren i steg D7 för att 
identifiera avvikelsen från GEP och behovet av att genomföra de 
förbättringsåtgärder som krävs för att uppnå GEP. 
Det rekommenderas dock att uppgifter också samlas in för biologiska 
kvalitetsfaktorer (även om de inte är klassificerade) och för att öka 
kunskapen om hydromorfologiska förhållanden och responsen i de 
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förbättringsåtgärder (identifierade i steg D8) nödvändiga för att 
förbättra förhållandena i ytvattenförekomsten så att GEP kan 
uppnås. 

biologiska förhållandena. 

Är några av för-
bättrings-
åtgärderna 
nödvändiga för 
att uppnå GEP 
orimligt dyra 
eller omöjliga att 
genomföra? 

Nej, ingen av förbättringsåtgärderna för GEP är orimligt dyra eller 
omöjliga att genomföra. 

Nej, ingen av förbättringsåtgärderna för GEP är orimligt dyra eller 
omöjliga att genomföra. 

Genomför 
åtgärder för GEP 
och övervaka 
effekterna på de 
biologiska, 
hydromorfologis
ka och fysikalisk-
kemiska 
kvalitetsfaktorer
na. 

Följande förbättringsåtgärder genomförs till följd av nästa 
åtgärdsprogram: 

a. Stöd för fiskvandring (nära naturligt omlöp, fisktrappa och 
fiskskärm) 

b. Anslutning av sidokanal 
c. Förbättring av strandnära livsmiljöer (till exempel ta bort 

eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 
d. Förbättring av mångfald i kanalen (införande av 

typspecifikt substrat i den övre delen av uppdämningen, 
tillföra grov död ved) 

e. Höja nivån på fårans botten (minska de negativa effekterna 
av uppdämning) 

Den kvantitativa utformningen av åtgärderna har baserats på den 
negativa påverkan på vattenkraften (till exempel för att beräkna 
högsta flöde för omlöp) och en uppskattning av behovet av att uppnå 
biologiska värden för GEP (se steg D6). 
Övervakningen kommer att genomföras under nästa 
övervakningsomgång. 

Följande förbättringsåtgärder genomförs till följd av nästa 
åtgärdsprogram: 

a. Stöd för fiskvandring (nära naturligt omlöp, fisktrappa och 
fiskskärm) 

b. Anslutning av sidokanal 
c. Förbättring av strandnära livsmiljöer (till exempel ta bort 

eller ersätt erosionsskydd, plantera träd) 
d. Förbättring av mångfald i kanalen (införande av 

typspecifikt substrat i den övre delen av uppdämningen, 
tillföra grov död ved) 

e. Höja nivån på fårans botten (minska de negativa effekterna 
av uppdämning) 

Den kvantitativa utformningen av åtgärderna har baserats på den 
negativa påverkan på vattenkraften (till exempel för att beräkna 
högsta flöde för omlöp) och en uppskattning av behovet av att 
avsevärt förbättra de biologiska förhållandena. 
Övervakningen kommer att genomföras under nästa 
förvaltningscykel. 
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Fallstudie 2: Vattendrag som påverkas av dränering (referensmetoden) 
 

Steg Referensmetod 
Information från tidigare förvaltningscykler 
(försteg) 

Ytvattenförekomsten är ett vattendrag som opåverkad är av typen ”E. Vattendrag i finkorniga sediment (sand till lera)” och av 
undertypen ”Ef. Svagt meandrande till meandrande vattendrag med breda svämplan utan tydlig dalgång”. Den har förklarats 
som KMV eftersom den är rätad, fördjupad och dess sidor är förstärkta och samtliga övriga kriterier för KMV är uppfyllda. 
Närområdet består av aktivt brukad åkermark vilket bland annat leder till bristande beskuggning. Kontakten mellan fåran och 
dess svämplan fungerar inte eftersom ytvattenförekomsten har fördjupats. Dessa förändringar leder till följande fysiska 
förändringar. 

• Ökad flödeshastighet med reducerad naturlig flödesvariation 

• Reducerad hydromorfologisk dynamik för både vattendraget och dess svämplan 

• Ändrade livsmiljöer i strömfåran (fördjupad, mindre mångfald) 

• Förändrat substrat, reducerat diversitet och dynamik, ökad tillförsel av finsediment (från fälten?) 

• Bristande konnektivitet mellan fåra och svämplan 

• Ökad vattentemperatur 

 
Detta resulterar i följande ekologiska konsekvenser: 

• Minskad täthet och förlust av organismer som lever i snabbt strömmande vatten (fisk, bottenfauna) 
• Ökad täthet av toleranta arter (fisk, bottenfauna) 
• Förlust av arter beroende på bristande kontakt med svämplan (fisk) 

Den sammanvägda ekologiska statusen är dålig baserad på bottenfauna och fisk. 

Temperaturen är påverkad av de hydromorfologiska förändringarna eftersom det lett till förlust av beskuggning. 
Näringsämnestransporterna har ökat eftersom retentionsförmågan har minskat till följd av de hydromorfologiska 
förändringarna. 

D1) Bekräfta närmast jämförbara 
vattenkategori med tillhörande 
kvalitetsfaktorer 

Ytvattenförekomsten har inte bytt kategori eftersom den var ett vattendrag innan den erhöll en förändrad fysisk karaktär. När 
ytvattenförekomsten förklarats som KMV förblir ytvattenförekomsten ett vattendrag och hänsyn tas till dess förändrade 
fysiska karaktär. Dock innebär ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär att den är av typen ”X Kraftigt 
modifierat vattendrag” och av undertypen ”Xh. Vattendrag med kraftigt modifierad morfologi” som i nuläget liknar en 
blandning av undertypen ”Ec. Naturligt raka till sinusformade vattendrag med brett svämplan utan tydlig dalgång” och typen 
”F. Vattendrag med överfördjupad fåra i finkorniga sediment utan kontakt med svämplanet”. 

D2) Bestäm förbättringsåtgärder för MaxEP 
(se åtgärdslistan och Jordbruksverkets och 
Havs och vattenmyndighetens gemensamma 
rapport Miljöåtgärder i jordbruksvatten 
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/ar
tiklar/ra1923.html)  

Baserat på ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär och de aktuella hydromorfologiska och ekologiska 
förändringarna kan följande åtgärder vara lämpliga (Åtgärderna inom parentes är från rapport Miljöåtgärder i 
jordbruksvatten): 

a) Förbättrad sedimentregim (5.5 Minska oönskad sedimenttillförsel) 
b) Förbättrade livsmiljöer i strand- och närområde (5.4 Förbättring av kantzonen) 
c) Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget (5.3 Förbättrade strukturer och substrat) 
d) Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel 
e) Ökad variation av habitat genom ökad variation i vattendragets djup och bredd (5.8 Variation av fårans djup och 
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Steg Referensmetod 
bredd) 

f) Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan (5.6 Säkerställa kontakt mellan vattenfåra och svämplan) 
g) Förbättringar av vattendragsfårans planform (5.10 Återställning av planform) 
h) Hantering, etablering och skötsel av vegetation 
i) Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget 
j) Optimerad eller anpassad markanvändning i avrinningsområdet (5.9 Vattenfördröjande åtgärder genom våtmarker 

och småvatten) 
D2.1) Bestäm förbättringsåtgärder som är 
relevanta för de hydromorfologiska 
förändringarna och som är ekologiskt 
effektiva utifrån ytvattenförekomstens 
fysiska karaktär 

Baserat på ytvattenförekomstens fysiska karaktär kan följande detaljerade åtgärder vara relevanta och ekologiskt effektiva: 
a) Förbättrad sedimentregim (5.5.1 Sedimentfällor, 5.5.2 Begränsad onaturlig kanterosion  
b) Förbättrade livsmiljöer i strand- och närområde (5.4.2 Kantzoner (utan träd och buskar) på jordbruksmark) 
c) Ökad variation av livsmiljöer i vattendraget (5.3.1 Tillförsel av död ved) 
d) Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel till exempel säsongsmässig anpassning av skötsel och underhåll, anpassade 

metoder eller utrustning)  
e) Ökad variation av habitat genom ökad variation av fårans djup och bredd (5.8.1 Avsmalning av breddad fåra) 
f) Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan (5.2 Förbättrade och återkopplade biflöden och bakvatten) 
g) Förbättringar av vattendragsfårans planform (5.8.2 Tvåstegsdike)  
h) Hantering, etablering och skötsel av vegetation (till exempel plantera skog eller vegetation på svämplan och på 

kantzoner) 
i) Optimerad eller anpassad markanvändning i avrinningsområdet (5.9 Vattenfördröjande åtgärder genom våtmarker 

och småvatten) 
j) Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget till exempel borttagande av bottenarmerade stenar och 

stenpäls, borttagande av betong, ökning av vattnets hastighet och variation (5.3.2 Återskapa strömsträckor och höljor) 
 

Dessa åtgärder kommer bidra till: 
• Återställande av hydromorfologiska processer och dynamik (inklusive sediment) som resulterar iförbättrade 

livsmiljöer för typspecifik biota 
• Ökning av variation av flöden och livsmiljöer samt ökning av vattendragets längd 
• Förbättring av hydromorfologiska processer och dynamik (både i fåran och på dess svämplan och närområde) 
• Förbättring av livsmiljöer för typspecifika arter (både i fåran och på dess svämplan och närområde) 
• Förbättring av viktiga substrat för typspecifika arter (till exempel arter som leker i sand) 
• Minskad tillförsel av fint sediment 
• Minskad temperatur till följd av beskuggning 

Höjningen av fårans botten, vilket leder till fungerande konnektivitet med svämplanet, i kombination med 
återmeandring i en nästan naturlig utbredning skulle vara de mest effektiva åtgärderna för att förbättra de biologiska 
förhållandena. Men åtgärden övervägs inte för definition av MaxEP på grund av att den redan i KMV-processen bedömdes 
som en åtgärd nödvändig för GES och som skulle innebära en betydande negativ påverkan på markavvattningen eftersom 
dräneringsfunktionen inte längre skulle fungera och stora delar av marken inte längre kan fungera som aktivt brukad 
jordbruksmark. 

D2.2) Uteslut eller ändra utformning på 
förbättringsåtgärder med betydande negativ 
påverkan på miljön i stort eller en 

Åtgärd f) skulle få betydande negativ påverkan på dräneringen, om nivån på fårans botten skulle höjas, men på ett sekundärt 
svämplan kan den genomföras utan att det skulle leda till en betydande negativ påverkan på dräneringsfunktionen. Detsamma 
gäller för åtgärd g). 
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Steg Referensmetod 
samhällsnyttig verksamhet De övriga åtgärderna har inte i sig betydande negativ påverkan på dräneringen. Det är möjligt att tillföra död ved (åtgärd e) 

utan betydande negativ påverkan om tvärsnittet utvidgas för att säkerställa samma flödeskapacitet som i status quo. 
D2.3) Välj ekologiskt mest gynnsamma 
åtgärder för att hantera alla 
hydromorfologiska förändringar för bästa 
approximation av ekologiskt kontinuum 

Åtgärderna a–i i steg D2.1) är relevanta för hydromorfologiska förändringar i ytvattenförekomsten, ekologiskt effektiva och har 
inte en negativ påverkan på dräneringsfunktioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder därför till MaxEP. 

D3) Bestäm hydromorfologiska förhållanden 
för MaxEP 

Ovan förbättringsåtgärder ger avsevärda förbättringar på livsmiljöerna i fårans botten, på dess strandområde och dess 
svämplan. Baserat på åtgärdernas förväntade effekter på de befintliga hydromorfologiska förändringarna (se försteget) med 
hänsyn till referensförhållandena för den ursprungliga naturliga ytvattenförekomstens typ, är hydromorfologiska förhållanden 
för MaxEP måttligt förändrade jämfört med dem. Alla relevanta parametrar har bestämts utifrån dessa överväganden med 
hjälp av befintliga hydromorfologiska bedämningsgrunder. Ovan förbättringsåtgärder skulle innebära en viss förändring av 
typen ”X Kraftigt modifierat vattendrag” och av undertypen ”Xh. Vattendrag med kraftigt modifierad morfologi” som då 
primärt skulle ha likheter med undertypen ”Ec. Naturligt raka till sinusformade vattendrag med brett svämplan utan tydlig 
dalgång”. 

D4) Bestäm fysikalisk-kemiska förhållanden 
för MaxEP 

De fysikalisk-kemiska förhållandena motsvarar värdena för hög ekologisk status hos den ursprungliga naturliga 
vattendragstypen. 

D5) Bestäm biologiska förhållanden för 
MaxEP 

Detta steg baseras på de hydromorfologiska förändringarna och de ekologiska konsekvenserna (se försteget), de förväntade 
effekterna av de relevanta förbättringsåtgärderna (se D2.1 och D2.3) samt skillnaden mellan hydromorfologiska förhållanden 
för MaxEP (se D3) och referensförhållanden för den ursprungliga naturliga vattendragstypen. 
Sammanfattningsvis har skillnaden i hydromorfologiska förhållanden mellan MaxEP och referensförhållandena för den 
ursprungliga naturliga vattendragstypen ”Ef. Svagt meandrande till meandrande vattendrag med breda svämplan utan tydlig 
dalgång”överförts till förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer vid MaxEP. Klassgränserna har minskats med samma 
andel av gradienten som skillnaden mellan referensförhållandena och MaxEP baserat på de hydromorfologiska metoderna. 
Minskningen varierar mellan olika biologiska kvalitetsfaktorer eftersom de är olika känsliga för hydromorfologiska (och 
tillhörande fysikalisk-kemiska) förändringar. 
Ekologisk potential för de biologiska kvalitetsfaktorerna har bestämts utifrån de biologiska bedömningsgrunderna för 
naturliga ytvattenförekomster. Klassgränserna har minskats med samma andel av gradienten som skillnaden mellan 
referensförhållandena och MaxEP baserat på de hydromorfologiska bedömningsgrunderna. 
 
Minskningen i andel av gredienten varierar mellan olika biologiska kvalitetsfaktorer eftersom de är olika känsliga för 
hydromorfologiska parametrarna (och tillhörande fysikalisk-kemiska) förändringar. 
De förväntade resultaten har testats och ändrats i vissa avseenden med hjälp av en solid bas av övervakningsdata från 
jämförbara ytvattenförekomster (samma användningsområden och jämförbara vattendragstyper), med så stor hänsyn som 
möjligt till gradienten för olika livsmiljökvaliteter från MaxEP till GEP. 
Det kan också visa sig att ytvattenförekomsten efter åtgärderna är så lik undertypen ”Ec. Naturligt raka till sinusformade 
vattendrag med brett svämplan utan tydlig dalgång” att de biologiska kvalitetsfaktorerna för MaxEP motsvarar hög status för 
den hydromorfologiska typen. Klassgränserna är då den samma som för en naturlig ytvattenförekomst av undertypen ”Ec. 
Naturligt raka till sinusformade vattendrag med brett svämplan utan tydlig dalgång”. 

D6) Bestäm biologiska förhållanden för GEP 
– Fungerande akvatiska ekosystem 

Förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP har bestäms utifrån de biologiska bedömningsgrunderna och utgår från 
samma princip för att definiera ”lätta förändringar” som för den interkalibrerade bedömningsgrunden för naturliga 
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Steg Referensmetod 
ytvattenförekomster. Det kan därför antas att det akvatiska ekosystemet fungerar om förhållandena för de biologiska 
kvalitetsfaktorerna leder till GEP. 

D7) Bestäm hydromorfologiska och 
fysikalisk-kemiska förhållandena för GEP 

– Beaktande av det akvatiska ekosystemets 
funktionalitet 

Detta steg baseras på förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP (se steg D6). De hydromorfologiska parametrarna 
har bestämts utifrån skillnaden mellan förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för MaxEP (steg D5) och GEP (steg D6) med 
hänsyn till de hydromorfologiska förhållandena för MaxEP (steg D3). De fysikalisk-kemiska förhållandena motsvarar värdena 
för GES för den ursprungliga naturliga vattendragstypen. Det akvatiska ekosystemets funktion säkerställs genom fysikalisk-
kemiska förhållanden och av de förhållanden för GEP som fastställdes i steg D6. 

D8) Bestäm förbättringsåtgärder för GEP Alla åtgärder i a–i från steg D2.3) ingår i uppsättningen av kvalitativa åtgärder för GEP. 
a) Förbättrad sedimentregim (5.5.1 Sedimentfällor, 5.5.2 Begränsa onaturlig kanterosion  
b) Förbättrade livsmiljöer i strand- och närområde (5.4.2 Kantzoner (utan träd och buskar) på jordbruksmark) 
c) Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget (5.3.1 Tillförsel av död ved) 
d) Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel till exempel säsongsmässig anpassning av skötsel och underhåll, anpassade 

metoder eller utrustning)  
e) Ökad variation av habitat genom ökad variation av fårans djup och bredd (5.8.1 Avsmalning av breddad fåra) 
f) Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan (5.2 Förbättrade och återkopplade biflöden och bakvatten) 
g) Förbättringar av vattendragsfårans planform (5.10 Återställning av planform) 
h) Hantering, etablering och skötsel av vegetation 
i) Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget 

Skillnaden mellan MaxEP och GEP baseras på värden för biologiska kvalitetsfaktorer (”lätt förändring”). Uppsättningen av 
kvalitativa åtgärder är densamma för GEP som för MaxEP i detta fall, men åtgärderna för GEP skiljer sig avsevärt från åtgärderna 
för MaxEP när det gäller kvantitet (omfattning), till exempel tillförsel av fint sediment. 

(Det kan finnas vissa andra fall där vissa åtgärder behövs för MaxEP, men inte för GEP, men dessa konstaterades vara relevanta 
för detta exempel.) 

Övervakning för att bedöma huruvida GEP 
uppnås 

De biologiska bedömningsgrunderna för ytvattenförekomster som i steg D5 ändrades har använts för att klassificera 
ytvattenförekomstens ekologiska potential. Jämfört med de värden för MaxEP som har fastställts för de biologiska 
kvalitetsfaktorerna visar det samlade biologiska övervakningsresultatet på en kraftig avvikelse från värdena för MaxEP. 
Resultatet är att den ekologiska potentialen ska klassificeras som ”dålig” baserad på bottenfauna och fisk. Därför är 
hydromorfologiska förbättringsåtgärder (identifierade i steg D8) nödvändiga för att förbättra förhållandena i 
ytvattenförekomsten så att GEP kan uppnås. 

Är några av förbättringsåtgärdena 
nödvändiga för att uppnå GEP orimligt dyra 
eller omöjliga att genomföra? 

Nej, ingen av förbättringsåtgärderna för GEP orimligt dyra eller omöjliga att genomföra. Kostnaderna kan minskas avsevärt om 
det sekundära svämplanet utvecklas genom egna dynamiska hydromorfologiska processer i stället för att konstrueras. Detta 
gäller även för utveckling av vegetation. 

Genomför åtgärder för GEP och övervaka 
effekterna på de biologiska, 
hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna. 

Följande förbättringsåtgärder genomförs inom ramen för nästa åtgärdsprogram: 
f) Konstruktion/utveckling av sekundära svämplan, konstruktion/utveckling av livsmiljöer i svämplan, till exempel 

bakvatten. 

g) Meandring av vattendragets lopp på sekundärt svämplan. 

c) Tillförsel av grov död ved (bevisat att det inte behövs någon fixering på grund av hydrauliska förhållanden) 

d) Ekologiskt optimerat underhåll (selektiva delar) 
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Steg Referensmetod 

h) Utveckling av skog/vegetation på svämplan, utveckling av strandvegetation (naturlig föryngring utan plantering för att 
spara kostnader) 

Utöver detta är det sannolikt att markanvändningen i avrinningsområdet behöver förbättras genom att förbättringsåtgärder 
görs även där (förbättrad vattenupptagning, till exempel genom skogsplantering, återställande av vattendrag/svämplan, 
återställande av våtmarker/hedmarker och minskad erosion av fint material från jordbruket) kommer att bli nödvändig för att 
uppnå värdena för biologiska kvalitetsfaktorer vid GEP. Dessa förbättringsåtgärder har inte kunnat genomföras än, men kan 
genomföras steg för steg i de efterföljande åtgärdsprogrammen. Under vattenförvaltningen är andra planeringssektorer och 
instrument relevanta för genomförandet av dessa åtgärder (till exempel jordbruk, skogsbruk, landskapsplanering). 
Den kvantitativa utformningen av åtgärderna har baserats på den negativa påverkan på jordbruket och en uppskattning av 
behovet av att uppnå biologiska värden för GEP (se steg D6). 
Övervakningen kommer att genomföras under nästa förvaltningscykel. 
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Drivkraft (Driver) Påverkan (Pressure) Tillstånd (hydromorfologisk, fysikalisk-kemiskt tillstånd; State) Miljökonsekvens (Impact) Respons (åtgärd, Response)
Miljön i stort och samhällsnyttig verksamhet Den befintliga fysiska förändringens typ Potential för direkt eller indirekt effekt på

hydomorfologiska stödjande kvalitetsfaktorer på
ytvattenförekomstskala                        [++] alltid eller för

det mesta [+] ibland                    [o] sällan eller aldrig

Potential för direkt eller indirekt effekt på fysikalisk-
kemiska stödjande kvalitetsfaktorer på

ytvattenförekomstskala                        [++] alltid eller för
det mesta [+] ibland                    [o] sällan eller aldrig

Sannolikhet för effekt på BKF
[++] stark eller måttlig sannolikhet [+]

låg sannolikhet

Översikt över typiska effekter på ursprunglig ekologi

Relevans av typiska förbättringsåtgärder  *
[++] alltid eller för det mesta [+] ibland [o] sällan eller aldrig

Ytterligare
förändring
- specifika
åtgärder
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+ + + + + +

Damm, fördämning, barriär eller annan
tvärgående struktur av permanent konstruktion -
vattendragssträcka med reducerad
flödeshastighet, ej sjö.

+ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ + ++ ++ ++ ++

Störd  sedimenttransport och längsgående
kontinuitet, relativ ökning av finpartikulära
bottensubstrat, reducerad flödeshastighet uppströms
och reducerad  dynamik i utbytet av vatten mellan
svämplan och vattendrag. Förändrad
vattentemperatur och andra fysikalisk-kemiska
effekter. Förändrad artsammansättning, t ex ökning
av toleranta arter och  arter som föredrar lugnflytande
vatten, förändrad algsammansättning och försämrad
fiskvandring (p g a fysiska barriärer eller försämrad
orienteringsförmåga i vattnet).

++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o

+ + + + +
Damm, fördämning, barriär eller annan
tvärgående struktur av permanent konstruktion   -
reservoar eller sjö uppströms fördämning

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ + ++ ++ ++ ++

Störd  sedimenttransport och längsgående
kontinuitet, relativ ökning av finpartikulära
bottensubstrat, reducerad flödeshastighet uppströms
genom reservoarbildning samt reducerad dynamik i
utbytet av vatten mellan svämplan och vattendrag.
Förändrad vattentemperatur och andra fysikalisk-
kemiska effekter. Förändrad artsammansättning, t ex
ökning av toleranta arter och  arter som föredrar
lugnflytande vatten, förändrad algsammansättning
och försämrad fiskvandring (p g a fysiska barriärer
eller försämrad orienteringsförmåga i vattnet).
Inverkan på grundvattennivåer.

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o o ++ ++ o o o ++

+ +

Damm, fördämning, barriär eller annan
tvärgående struktur av tillfällig konstruktion -
vattendragssträcka med tillfälligt reducerad
flödeshastighet, ej sjö

+ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o + + + ++ ++ ++

Störd  sedimenttransport och längsgående
kontinuitet, relativ ökning av finpartikulära
bottensubstrat, reducerad flödeshastighet uppströms
och  reducerad  dynamik i utbytet av vatten mellan
svämplan och vattendrag. Förändrad
vattentemperatur och andra fysikalisk-kemiska
effekter. Förändrad artsammansättning, t ex ökning
av toleranta arter och arter som föredrar lugnflytande
vatten, förändrad algsammansättning och försämrad
fiskvandring (p g a fysiska barriärer eller försämrad
orienteringsförmåga i vattnet). I fall de fysiska
förändringarna är kopplade till dränering, beror
försämrade livsmiljöer också på tillförsel av
finpartikulärt material.

++ o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o

+ + +
Damm, fördämning, barriär eller annan
tvärgående struktur av tillfällig konstruktion  -
tillfällig reservoar eller sjö uppströms fördämning

++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o + + + ++ ++ ++

Störd  sedimenttransport och längsgående
kontinuitet, relativ ökning av finpartikulära
bottensubstrat, reducerad flödeshastighet uppströms
genom reservoarbildning och reducerad  dynamik i
utbytet av vatten mellan svämplan och vattendrag.
Förändrad vattentemperatur och andra fysikalisk-
kemiska effekter. Förändrad artsammansättning, t ex
ökning av toleranta arter och arter som föredrar
lugnflytande vatten, försämrad fiskvandring (p g a
fysiska barriärer eller försämrad orienteringsförmåga i
vattnet). Inverkan på grundvattennivåer. I fall de
fysiska förändringarna är kopplade till dränering,
beror försämrade livsmiljöer också på tillförsel av
finpartikulärt material.

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o

+ + + + + + +
Tvärgående struktur för vattenuttag av enklare
konstruktion (d v s ej motsvarande damm,
fördämning, barriär eller pump station)

++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ + ++ ++ ++ ++

Störd  sedimenttransport och längsgående
kontinuitet, relativ ökning av finpartikulära
bottensubstrat, reducerad flödeshastighet uppströms
och reducerad svämplans- vattendragsdynamik dock
utan betydande konstruktioner. Förändrad
vattentemperatur och andra fysikalisk-kemiska
effekter. Förändrad artsammansättning, t ex ökning
av toleranta arter och  arter som föredrar lugnflytande
vatten, förändrad algsammansättning, försämrad
fiskvandring (p g a fysiska barriärer eller försämrad
orienteringsförmåga i vattnet). I fall de fysiska
förändringarna är kopplade till dränering, beror
försämrade livsmiljöer också på tillförsel av
finpartikulärt material.

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o

+ + +

Längsgående struktur för vattenuttag (t.ex.
enklare fördämning, infiltrations brunn vid
strandbrinken) ++ o o ++ + ++ o o o o o o o ++ ++ ++

Störd tvärgående kontinuitet,  reducerad dynamik i
utbytet av vatten mellan svämplan och vattendrag
och hydrologiska förändringar p g a vattenuttagen.
Förändrad artsammansättning, effekter på
livsmiljöerna för fisk, bottenfauna och tillväxt av
makrofyter.

o ++ + ++ + + ++ + + + + o o o o o

+ Vattenkraftverk med kortidsreglering ++ o ++ + ++ ++ ++ + o o + o + ++ ++ ++

Snabba förändringar i flödesvolym - och amplitud
(nivåer), andel dränkt ytarea och flödeshastighet.
Detta leder till förändrad sammansättnin av sediment,
försämrad  kvalitet på livsmiljöer och förändringar i
strandmiljöerna. Artsammansättning påverkas med
färre arter och lägre biomassa beroende på särskilt
uttorknings-, utlaknings- och utspolningseffekter i
strandzonen.

+ ++ + ++ ++ ++ o + ++ + + o ++ + o +

+
Selektivt bottenstabiliserande strukturer (t ex
retentionsdammar eller bottenklackar för
erosionskontroll)

++ o o ++ ++ o o o o o o o o ++ ++ ++

Selektivt bottenstabiliserande strukturer resulterar i
direkta förluster av livsmiljöer inklusive störd
längsgående kontinuitet p g a substratförändringar,
minskad sedimenttransport, reducerat djup och bredd
av fåran samt förändringar i flödesvariation. Detta
dock i lägre utsträckning än motsvarande läminärt
bottenstabiliserande strukturer.

o + ++ + + + o ++ o + o o + + o o

+ + +
Laminärt bottenstabiliserande strukturer (t.ex.
erosionshämmande armering av vattendragets
botten)

++ + o ++ ++ o o + o o o o o ++ ++ ++

Bottenstabiliserande strukturer av denna typ
resulterar i förändrade bottensubstrat, förändrad
morfologi, djup och bredd, reducerad tillförsel av
finpartikulärt sediment, förlust av bottenfauna och
makrofyter samt förluster av skyddade livsmiljöer för
fisk och bottendjur.

o o ++ + + ++ + ++ o + o o ++ ++ o o

+ + + +
Strandkantsstabiliserande strukturer (t.ex. olika
typer av metall- eller betongarmerade
förstärkningar av strandkanter- och brinkar)

o + + ++ ++ ++ o + o o o o o ++ ++ ++

Strandkantsstabiliserande strukturer eliminerar
vattendragets naturliga planformsdynamik, förändrar
strandkantens substrat, reducerar lateral
konnektivitet och följaktligen strandmiljöernas och
korvsjöarnas funktioner. Strukturerna begränsar
vattendragets bredd och biotas möjligheter för
migrering.

o o + o ++ ++ ++ ++ + ++ + o o ++ o o

+ + +
Förändrad planform genom rätning, kanalisering,
fördjupning eller avsmalnad tvärsektion (t ex
genom kortslutning av meanderbågar)

++ + + ++ ++ + o o o o o o o ++ ++ ++

Kanalisering och rätning medför reducerat djup och
reducerad flödesvariation, ökad flödeshastighet,
modifierad vattenbalans, ökad översvämningsrisk
nedströms, direkt och indirekt förslust av livsmiljöer (t
ex lekområden, uppväxtområden för fiskyngel) samt
förlust av bottenfauna. I fall modifieringarna är
kopplade till dränering, beror försämrade livsmiljöer
också på tillförsel av finpartikulärt material.

o o ++ + + ++ o ++ ++ ++ + + + ++ o o

+ + + + + Fördjupning av vattendragets fåra (t ex genom
dikning, utgrävning) ++ + o ++ ++ + + + o o + + + ++ ++ ++

Fördjupning av vattendragets fåra medför modifierad
flödedynamik, förändrade substrat, förändrad
dynamik för finpartikulärt material, förlust av grus-
och finpartikulärt material och därtill associerade
ekologi. Det kan också påverka grundvattennivåer
samt ytterligare förändra morfologin. Detta leder till
förluster av livsmiljöer för fisk och minskning av
bottenfauna. I fall modifieringarna är kopplade till
dränering, beror försämrade livsmiljöer också på
tillförsel av finpartikulärt material.

o + ++ + + ++ ++ ++ o + o o ++ ++ + o

+ Breddning av vattendragets fåra (t ex genom
utgrävning) ++ o o ++ ++ ++ + + o o + + + ++ ++ ++

Breddning av vattendragets fåra leder till reducerad
flödeshastighet, ökad sedimentation, ökat
underhållsbehov, minskad konnektivitet, förändrat
djup och bredd, minskad beskuggning och skydd
genom förlust av strandmiljöer. I fall modifieringarna
är kopplade till dränering, beror försämrade
livsmiljöer också på tillförsel av finpartikulärt material.

o o + o ++ + ++ ++ + ++ ++ o o ++ o o

+ + + +

Förändring av vattendragets habitat och fysisk
störning genom rensning och underhåll (t ex
genom vassklippning, borttagning av död och
levande ved samt strandvegetation)

++ o + o ++ + o + o o + + + ++ ++ ++

Regelbundet underhåll påverkar bottenstrukturer och
strandmiljöer och fastsittande arter i dessa miljöer
samt ökar tillfälligt transport av finpartikulärt material.
I fall modifieringarna är kopplade till dränering, beror
försämrade livsmiljöer också på tillförsel av
finpartikulärt material.

o + ++ o + ++ ++ ++ o + ++ o o ++ o o

+ + Invallningar, leveer och strandkantsförstärkningar
för t ex översvämningsskydd ++ o + + + + o o o o o o o + ++ ++

Invallninger och liknande artificiella strukturer
påverkar fårans morfologi och dynamik genom att
begränsa fårans bredd och förmåga att röra sig i
sidled. Det begränsar också naturlig tillförsel av
sediment från strandbrinken med påföljd att
bottenerosionen ökar. Höga vattenflöden kan leda till
överfördjupning av fåran. Överfördjupad fåra
reducerar konnektiviteten mellan vattendrag och
flodplan vilket reducerar strandmiljöns funktioner
såsom näringsutbyte och spridningmöjligheter för
biota över flodplanet.

o o + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + o o o o o

+

Invallningar, leveer och strandkantsförstärkningar
som teknisk reglerbara översvämningsmagasin
på svämplanet. ++ o + + + + o o o o o o o + ++ ++

Se ovan
o o + ++ + ++ ++ ++ ++ + + o o o o o

+ + Vinkelräta strandstrukturer (utan
dämningsfunktion), t ex vågbrytare. ++ o + ++ ++ ++ o o o o o o o ++ ++ ++

Vinkelräta strandstrukturer leder generellt till
modifierat flöde och flödesmönster. De leder också till
erosion, försämrade botten- och strandmiljöer (det
sistnämnda t ex genom ackumulation av sediment)

o o + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ o o o o o

+ Strandparallella, dränkta eller delvis dränkta
strukturer (t.ex. vallar, vågbrytare) ++ o + ++ ++ ++ o o o o o o o ++ ++ ++

Strandparallella, dränkta eller delvis dränkta
strukturer leder till modifierat (koncentrerat) flöde,
förändrade bottensubstrat och tillhörande livsmiljöer
samt förändrade strandmiljöer. Dessa strukturer tillför
annorlunda eller nya livsmiljöer till vattendraget med
risk för etablering av invasiva arter.

o o + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ o o o o o

+ + Hamnar, småbåtshamnar, infrastruktur för
marinor (t.ex. pontoner, förtöjningsplatser) ++ o + ++ ++ ++ + + o o + + + ++ ++ ++

Hamnar, småbåtshamnar, infrastruktur för marinor
medför förlust av kontinuitet, förändrade strandmiljöer
och reducerat inflöde av finpartikulärt material,
förlorade uppväxtlokaler för fisk och livsmiljöer för
bottendjur. Dessa strukturer medför också risk för
etablering av invasiva arter. Mera omfattande effekter
av hamn- och båtaktivitet inkluderar de som följer av
infrastruktur för åtkomst till t ex hamnar (marinor kan
ha större effekt genom att de ofta är lokaliserade i
naturliga områden).

o o + ++ + + ++ o + o + o o o o o

+ + + + Borttagning och rensning av strandvegetation (t
ex av träd) o + + ++ + ++ ++ + o + + o + ++ ++ ++

Borttagning och rensning av strandvegetation
resulterar i direkt förlust av strandmiljöer (inklusive
försämrad tvärs- och längsgående konnektivitet),
ökad strandbrinkserosion och högre
vattentemperatur, minskad siktdjup samt sämre
syreförhållanden vilket påverkar biota negativt och
möjligen även status för näringsämnen.

o o o o ++ ++ o ++ + + ++ o o o o o

+ + + Vatten/flödes-överföring inom eller mellan
avrinningsområde ++ + + + + + + + + + + + + ++ ++ ++

Vatten/flödesöverföring inom eller mellan
avrinningsområde inbegriper minskat flöde i
källområdena och ökat flöde i mottagande område.
Sådana överföringar medför drastiska förändringar av
den hydrologiska regimen, förlust av endemisk biota,
introduktion av främmande och ofta invasiva
akvatiska och terrestra växter och djur, genetisk
uppblandning av annars genetiskt isolerade
populationer samt har även inverkan på
vattenkvaliten.

o ++ + ++ + + ++ + + + + o o ++ o o

+ Kulvertering av vattendrag ++ + + ++ ++ ++ + + o o o o ++ ++ ++ ++

Kulvertering av vattendrag resulterar i betydande
förlust och påverkan på livsmiljöer (inklusive
längsgående, tvärgående och vertikal konektivitet)
både direkt och på grund av omfattande förändring
av substrat, sedimenttransport, flödesregim och brist
på strukturer i vattendraget.

o o o o o o o o o o o o o o ++ o

* Dessa kolumner i excelbladet visar typiska
grupper av åtgärder, som var och en
inkluderar specifika fysiska åtgärder.
Exempel på dessa specifika fysiska åtgärder
ges under fliken "Vattendrag -
åtgärdsförteckning" i biblioteket för
förbättringsåtgärder.

 Exempel på dessa specifika praktiska
åtgärder ges i ytterligare stödtabeller i nästa
arbetsblad i biblioteket för
begränsningsåtgärder.
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Åtgärdsgrupp Exempel på specifika fysiska åtgärder för att nå GEP
Konnektivitetsåtgärder (åtgärder för att underlätta fiskars
vandringsmöjlighet).

Förbättra uppströms konnektivitet för biota (t ex inlöp, denilränna, bassängtrappa, omlöp (bypass-
kanal), fiskhiss)
Förbättra nedströms konnektivitet för biota (t ex fiskvänliga turbiner, fiskavledare framför turbin,
nedströmspassage, omlöp (bypass-kanal) eller särskild drift av anläggningen)
Återanslutning av biflöden som påverkats av förändrad hydrologi  - se  "Ökad konnektivitet i sidled till
närområde och svämplan"
Fångst och transport av fisk förbi vandringshinder ("catch and release").

Miljöanpassade flöden Säkerställa extra flöde eller minimiflöden nedströms anläggningen (t ex basflöde, särskilda flöden vid
viktiga tidpunkter för fisk)
Förbättra variariationen i flödesförhållandena (t ex passiv eller aktiv flödesvariation, flöden för att
påverka sedimentdynamik och/eller residualflödesturbiner)
Minska snabba flödesförändringar (t ex på grund av korttidsreglering) - se  "Tekniska åtgärder för att
mildra negativa effekter av korttidsreglering eller av sådan verksamhet som ger liknande effekter"
Morfologiska förändringar i vattendraget (t ex optimera livsmiljön för de förändrade
flödesförhållandena) - se  "Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget" och "Ökad
habitatheterogenitet och ökad  variation i vattendragets djup och bredd"

Förbättrad sedimentregim Förbättra sedimenttransport och/eller dynamik (exempelvis förbiflöde av sediment, återställa
stranderosion, introducera eller återintroducera sediment, skapa vattenflöden för att skapa
sedimentdynamik)
Reducera onaturliga (fina) sediment (exempelvis reducera mängden tillfört sediment, fånga och ta bort
sediment
Återanvändning av uppgrävt eller muddrat material
Se även  "Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget"

Ändrad eller styrning av drift eller av konstruktioner Ändring eller styrning av korttidsreglering
Ändring eller styrning av slussar, för jordbruk och inlandssjöfart
Ekologiskt anpassad drift

Förbättrade  livsmiljöer i strand- och närområde Ta bort eller ersätt erosionsskydd (t ex ta bort stenutfyllnad eller andra hårda skydd, ersätt hårda
strukturer med mer naturlika)
Jämna ut närområdet (t ex ta bort vallar mot vattnet, skapa naturlik variation i närområdet)
Skapa eller utöka buffertområden
Behovsanpassad eller ekologiskt optimerad skötsel
Anlägga pirar, våg-strömbrytare, öka variationen (t ex öka närområdets grovstruktur genom träd och
block)

Ökad variationen av livsmiljöer i vattendraget Förbättra habitat för att återställa flöden (t ex skapa habitats som kan utgöra refuger vid snabbt
ändrade flöden, skapa grunda konstruktioner/upphöjningar för att höja vattenytan i samband med låga
vattenflöden)
Tillför eller lämna död ved
Förbättra  eller skapa nyckelhabitat (t ex grusbottnar/strömmande partier, habitat som erbjuder skydd)

Ekologiskt anpassat underhåll och skötsel Ekologisk anpassad skötsel och underhåll som inkluderar både sediment och vegetation.
Säsongsmässig anpassning av skötsel och underhåll
Anpassade metoder eller utrustning

Ökad variation av habitat genom ökad variation i vattendragets djup
och bredd

Ändra vattendragets morfologi för att anpassa till tillgängligt vattenflöde (t ex smalare tvärsnittsarea i
vattendraget, skapa en särskilt anpassad fåra för de låga vattenföringarna)
Höja vattendragets bottennivå
Skapa en så naturlik eller optimerad lutning i vattendraget som möjligt
Öka tvärsnittsarean i vattendraget (t ex ta bort erosionsskydd)
Minska tvärsnittsarean (t ex återföra död ved, skapa nivåskillnader)
Öka variationen i bredd/djup jämfört med nuvarande förhållanden (t ex ta bort erosionsskydd och
återför död ved)

Ökad konnektivitet i sidled till närområde och svämplan Återansluta svämplan och relaterade habitat (t ex bakvatten, våtmarker, vallar som medger meandring)
Skapa eller anlägga sekundära svämplan
Skapa eller anlägg svämplanshabitat (t ex skapa bakvatten/dammar, ansluta märgelhål och
kvarndammar)
Skapa eller anlägga sidokanaler
Skapa by-pass kanaler (t ex skapa nära-naturliga by-pass flöden, återansluta kvarvarande svämplans
strukturer)
Skapa kompensatoriska lek- och uppväxtmöjligheter för fisk

Förbättringar av vattendragsfårans planform Återmeandra vattendrag
Hantering, etablering och skötsel av vegetation Hantera vegetation i vattendrag (t ex selektiv klippning, skapande av mosaiker och klippa med olika

höjd)
Utveckla skog eller vegetation på svämplan
Utveckla vegetationen i strandmiljön (t ex plantera träd)
Mekaniskt borttagande (t ex tillväxt av invasiv vattenvegetation eller träd/buskar med rötter i
vattendragets botten)

Minskade negativa effekter av uppdämning Minska omfattningen av uppdämningen (t ex minska regleringsamplituden, minska dammanläggningens
höjd)
Utloppskanal med skogliga habitat
Höja vattendragets botten
Tillgängliggöra biflöden

Tekniska åtgärder för att mildra negativa effekter av korttidsreglering
eller av sådan verksamhet som ger liknande effekter

Mildra korta eller snabba flödesförändringar på grund av korttidsreglering, t ex  återregleringsmagasin
(interna/externa), flytta utloppet från turbiner
Installera by-pass ventiler (för att dämpa plötsliga förändringar i vattenflödet från turbinerna)
Förbättra strukturer i vattendraget för att reducera vattenhastighet och tillhandahålla skydd
Se "Miljöanpassade flöden" för åtgärder för att reducera hastigheten och förändringar av vattenflödet
och "Ändrad eller styrning av drift eller av konstruktioner" för åtgärder gällande driften
Se även  "Mildring av fysikalisk-kemiska förändringar, inkluderat nedströms effekter ", om det är aktuellt
med temperaturförändringar eller gasövermättnad

Förbättrad eller återställd bottenstruktur i vattendraget Förbättra livsmiljöer genom att ta bort fasta strukturer på botten (t ex ta bort bottenarmerade stenar
och stenpäls, ta bort betong)
Optimera bottensubstratets sammansättning och variation (t ex  öka vattnets hastighet och variation, ta
bort stenpäls/armering)
Förbättra eller utveckla nyckelhabitat och täckning (t ex grusbäddar, strömsträckor)
Se även "Hantering av sediment"

Öppna upp eller återställa vattendrag som leds genom kulvertar och
ledningar

Vattendragsrestaurering genom att ta fram vattenflöden som leds i ledningar och kulvertar

Mildring av fysikalisk-kemiska förändringar, inkluderat nedströms
effekter

Reducera järnoxid-fällningar (ockra)
Hantering av temperatur (justering av driften - se "Ändrad eller styrning av drift eller av konstruktioner",
t ex flexibla intag till magasin t ex för att säkra isläggning)
Hantering av gasövermättnad (luftning eller justering av turbindrift och vattenintag till turbinerna)

För hantering av nedströms effekter av fysikalisk-kemiska förändringar:
Flexibla eller multipla intag till magasinen
Minskat vattenuttag
Behandling av turbinvatten (t ex gasövermättnad, lågt PH)

Förbättrat utbyte av sediment mellan sjö och vattendrag Säkerställa sedimentdynamik och -transport från sjöar till vattendrag/sjöar (deltaområden)
Ekologiskt förvaltning av fiskbestånden# Återintroducera eller förstärka fiskpopulationer genom odling och utsättning för att möjliggöra

självreproducerande bestånd
Ekologiskt anpassad reglering av fiske och fångst

# Inte acceptabel som enskild åtgärd för att nå GEP
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Drivkraft (Driver) Påverkan (Pressure) Tillstånd (hydromorfologisk, fysikalisk-kemiskt tillstånd; State) Miljökonsekvens (Impact) Respons (åtgärd, Response)

Miljön i stort och samhällsnyttig verksamhet
Den befintliga fysiska
förändringens typ

Potential för direkt eller indirekt effekt på
hydomorfologiska stödjande kvalitetsfaktorer på

ytvattenförekomstskala                        [++] alltid eller för
det mesta [+] ibland                    [o] sällan eller aldrig

Potential för direkt eller indirekt effekt på fysikalisk-kemiska
stödjande kvalitetsfaktorer på ytvattenförekomstskala

[++] alltid eller för det mesta [+] ibland                    [o] sällan eller
aldrig

Sannolikhet för effekt på BKF
[++] stark eller måttlig sannolikhet

[+] låg sannolikhet

Översikt över typiska effekter på
ursprunglig ekologi

Relevans av typiska mildande åtgärder (mitigation measures) *
[++] alltid eller för det mesta [+] ibland [o] sällan eller aldrig
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Damm, fördämning, barriär eller
annan tvärgående struktur av
permanent konstruktion -
reservoar eller sjö uppströms
damm.

→Effekter och åtgärder för denna modifiering beskrivs i åtgärdsbiblioteket för vattendrag

Damm, fördämning, barriär eller
annan tvärgående struktur för
temporär vattenmagasinering -
temporär reservoar eller sjö
uppströms damm.

→Effekter och åtgärder för denna modifiering beskrivs i åtgärdsbiblioteket för vattendrag

?
+ +

?
Vattenuttag ++ + ++ + o ++ + + + + + + + ++ ++ ++ Att fyllas i + o o ++ o + +

+ + + +

?

Utsläpp av vatten, flödesöverföring
inom eller mellan
avrinningsområde

++ + ++ + o ++ + + + + + + + ++ ++ ++

Vatten/flödesöverföring inom eller mellan
avrinningsområde inbegriper minskat flöde i
källområdena och ökat flöde i mottagande
område. Sådana överföringar medför
drastiska förändringar av den hydrologiska
regimen, förlust av endemisk biota,
introduktion av främmande och ofta
invasiva akvatiska och terrestra växter och
djur, genetisk uppblandning av annars
genetiskt isolerade populationer samt har
även inverkan på vattenkvaliten.

+ o o ++ o + o

+ + + + + + +

Strandkantsstabiliserande eller -
modifierande strukturer
(erosionskontroll t.ex. genom
metall- eller betongarmerade
förstärkningar av strandkanter- och
brinkar)

++ o + + ++ ++ + + + o o + + ++ ++ ++

Strandkantsstabiliserande strukturer
eliminerar vattendragets naturliga
planformsdynamik, förändrar
strandkantens substrat, reducerar lateral
konnektivitet och följaktligen
strandmiljöernas funktioner. Strukturerna
begränsar sjöns bredd och biotas
möjligheter för migrering.

++ ++ ++ o o + +

+ + + + + + + +

Rensning och underhåll
(borttagning av sediment, fysisk
störning genom dikning och
utgrävning, vassklippning,
borttagning av död ved)

++ + + ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++

Regelbundet underhåll påverkar
bottenstrukturer och strandmiljöer och
arter i dessa miljöer samt ökar tillfälligt
transport och grumling av finpartikulärt
material.

++ + + o ++ + o

+ + + ? +

Fördjupning av sjön (t.ex. genom
dikning, utgrävning)

++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + + ++ ++ ++

Fördjupning medför modifierad
flödedynamik, förstörda eller förändrade
substrat.  Grundvattennivåer kan också
påverkas samt ytterligare förändra
morfologin. Detta leder till förluster av
livsmiljöer för fisk och minskning av
bottenfauna.

++ + o o ++ + +

+ +

Hamnar, småbåtshamnar,
infrastruktur för marinor (kajer,
last- och förtöjningsplatser,
pontoner)

++ + + ++ ++ ++ + + + o + + + ++ ++ ++

Hamnar, småbåtshamnar, infrastruktur för
marinor medför förlust av kontinuitet,
förändrade strandmiljöer, förlorade
uppväxtlokaler för fisk och livsmiljöer för
bottendjur. Dessa strukturer medför också
risk för etablering av invasiva arter. Mera
omfattande effekter av hamn- och
båtaktivitet inkluderar de som följer av
infrastruktur för åtkomst till t ex hamnar
(marinor kan ha större effekt genom att de
ofta är lokaliserade i naturliga områden).

+ ++ + o + + +

+

Reglering av dammar, reservoar -
vattenkraft med korttidsreglering

++ ++ o ++ ++ ++ + ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++

Snabba förändringar i flödesvolym - och
amplitud (nivåer), andel dränkt ytarea och
flödeshastighet. Detta leder till förändrad
sammansättnin av sediment, försämrad
kvalitet på livsmiljöer och förändringar i
strandmiljöerna. Artsammansättning
påverkas med färre arter och lägre
biomassa beroende på särskilt uttorknings-,
utlaknings- och utspolningseffekter i
strandzonen.

++ ++ + ++ o + +

+ + + + + +

Reglering av dammar, reservoar -
annat syfte än vattenkraft ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++

Se ovan

++ ++ + ++ o + +

+

Reglering av dammar, reservoar -
återpumpning (returnering av
nedströms vatten till uppströms
lagring)

Att fyllas i

Att fyllas i

++

+ + + +
Höjd vattennivå genom
fördämning, invallning
 

Att fyllas i
Att fyllas i

* Dessa kolumner i excelbladet visar typiska
grupper av åtgärder, som var och en
inkluderar specifika fysiska åtgärder.
Exempel på dessa specifika fysiska åtgärder
ges under fliken "Vattendrag -
åtgärdsförteckning" i biblioteket för
förbättringsåtgärder.

 Exempel på dessa specifika praktiska
åtgärder ges i ytterligare stödtabeller i nästa
arbetsblad i biblioteket för
begränsningsåtgärder.
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Åtgärdsgrupp Exempel på specifika fysiska åtgärder för att nå GEP
Förbättrade strand- och grunda vattenmiljöer
(speciellt i littoralzonen)

Skötsel och förvaltning av strandmiljöer och grunda habitat
Skötsel av vegetation
Stranderosionsskydd

Etablering av alternativa eller sekundära habitat Artificiella flytande öar
Fixering av död ved vid sjöyta

Borttagning eller ersättning av
strandkantsstabiliserande strukturer

Applicering av ekologisk lösningar istället för betongteknik

Anpassning eller justering av damm- eller
reservoarhöjd Reducerat vattenuttag

Ökat inflöde
Skapa  vikar (stabilisera vattenivån i vikarna genom transversala strukturer)
Reducera lagringskapaciteten
Ekologiskt anpassad  reglering (undvika höga vattennivåer under hösten och
låga nivåer under tidig vinter)

Förbättrad sedimentregim Hållbar förbishuntning av inkommande sediment
Hållbar spolning av ackumulerat sediment
Luftning av inkommande vattenström (vid översvämning) - t ex genom
öppning av bottenventiler

Hantering av sjöns förvaltning avseende nyttjande
och skyddade områden

Skydd av sjöområden, utmärkning genom bojar eller stolpar

Ekologiskt anpassad fiskeförvaltning Ekologisk anpassad fiskutsättning för att återintroducera arter,  ekologisk
reglering av fångstkvoter

Förbättrad fiskvandring för att öka konnektiviteten
till vattendrag, biflöden och andra sjöar

Konnektivitetsåtgärder avseende biflöden
Fiskvandringssåtgärder

Mildring av fysikalisk-kemiska förändringar på sjön
Se motsvarande exempel för vattendrag

# Not valid as the only mitigation to reach GEP
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Drivkraft (Driver) Påverkan (Pressure) Tillstånd (hydromorfologisk, fysikalisk-kemiskt tillstånd; State) Miljökonsekvens (Impact) Respons (åtgärd, Response)

Miljön i stort och samhällsnyttig verksamhet
Den befintliga fysiska

förändringens typ

Potential för direkt eller indirekt effekt
på hydomorfologiska stödjande

kvalitetsfaktorer på
ytvattenförekomstskala

[++] alltid eller för det mesta [+] ibland
[o] sällan eller aldrig

Potential för direkt eller indirekt effekt
på fysikalisk-kemiska stödjande

kvalitetsfaktorer på
ytvattenförekomstskala

[++] alltid eller för det mesta [+] ibland
[o] sällan eller aldrig

Sannolikhet för effekt på BKF
[++] stark eller måttlig

sannolikhet [+] låg sannolikhet

Översikt över typiska effekter på ursprunglig ekologi
Relevans av typiska mildande åtgärder (mitigation measures) *

[++] alltid eller för det mesta [+] ibland [o] sällan eller aldrig

Ytterligare
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+ + + +

Muddring för sjöfart eller
avledning av översvämning ++ ++ + + + + o + + + + o + ++ ++ ++ ++

Direkta eller indirekta effekter genom förändringar i flödet,  muddring har avlägsnat det
ursprungliga substratet inklusive alla närvarande arter, och möjligen förändrat även
substratets och/eller tidvattenområdets karaktär och associerade  konnektivitet.

++ + o ++ o ++ ++ + o o o o

+ + + + +
Underhållsmuddring

o ++ o o o o ++ o + o o + + + + ++ ++
Underhållsmuddring tar regelbundet bort eller flyttar det ackumulerade sedimentet och
eventuella arter som finns däri. Tillfälligt leder muddringen till ökade nivåer av
suspenderat sediment.

+ ++ ++ ++ ++ o + o o o ++ ++

+ +
Mineralutvinning (noduler)

++ ++ + o + + + o o o o o + + + ++ ++
I områden där  mineral eller noduler utvinns störs eller avlägsnas alla etablerade arter.
Substratets lämplighet för återkolonisering kan ändras, inklusive tillhörande möjlighet till
konnektivitet

+ + + + o o o o o o ++ ++

+ + + + +

Deponeringsplats (dispersiv) för
sediment - (sediment sprids av
strömmar tillbaka eller ut över
ett större område)

o ++ + o o o ++ o o o o o + + ++ ++ ++

Sediment som deponeras på en dispersiv plats flyttas genom naturliga processer till den
omgivande miljön, dock med potentiella påverkan lokalt

o + + ++ ++ o o o o o ++ ++

Ändra plats
för
avfallshanteri
ng

+ + + + +

Deponeringsplats för sediment
på mindre spridningsbenägen
eller skyddad lokal + ++ + o + + ++ o o o o o + + ++ ++ +

Sediment som deponeras på en mindre spridningsbenägen eller skyddad lokal förändrar
havsbottnens natur i det området.  Potentiellt påverkas även arter som finns i närheten

o + + ++ ++ o o + + o ++ ++

Ändra plats
för
avfallshanteri
ng

+ + + + + +

Vågbrytare, bryggor, pirar

++ ++ ++ + + ++ o o o o + o + + ++ ++ +

Dessa strukturer leder till förändrade livsmiljöer och habitat. De kan också kan orsaka
eller modifiera sedimenttransport (med tillhörande påverkan på habitat inklusive
möjligheter till konnektivitet). De ändrar också vanligtvis vågexponering och skapar
skyddade miljöer i läsidan.

o ++ ++ ++ ++ + + ++ + o o o

Ta bort
eventuella
överflödiga
strukturer

+ + + + +
Kajväggar, vertikal pålning,
dockor ++ + ++ o + + o o o o o o + + ++ ++ +

Vertikala konstruktioner leder till direkta och indirekta förluster av tidvattenhabitat och
förändringar av grunda livsmiljöer (beroende på djup och vågexponering) samt
försämrade möjligheter till konnektivitet.

o ++ ++ ++ + + ++ ++ o o o o

+ + + + +

Metall- eller betongarmering av
strandkanter och -brinkar,
erosionsskydd, förstärkningar
 

+ + ++ o o ++ o o o o o o + + ++ ++ ++

Armering av strandkanter och andra erosionsskydd påverkar direkt och indirekt
relationen mellan olika tidvattenzoner och grundzoner (t ex som ett resultat av förlust av
konnektivitet) vilket påverkar arter, modifierar sedimenttillförsel och transport samt
förhindrar utveckling och utbredning av livsmiljöer

o ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ o + o

Ta bort
eventuella
överflödiga
strukturer

+ + + + +

Konstruerat eller upphöjt dike,
levee, invallning - utan
vattenutbyte
(översvämningsskydd)

o + ++ + + ++ o o o o o o + + ++ + ++

Vallar och motsvarande konstruktioner frånkopplar landområdet från
högvattensituationer, ändrar vågexponering, modifierar livsmiljöer i det påverkade
området och kan potentialt påverka tidvattenhabitat och andra grunda habitat och dess
associerade konnektivitet längs kusten.

o ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ o o o

+ +

Konstruerat eller upphöjt dike,
levee, invallning - med
vattenutbyte (reglerat
vattenmagasin,
evakueringsmagasin)

o + ++ + + ++ o o o o + o + + ++ + ++

Vallar som innehåller en sluss eller utloppspunkt med syfte att hantera översvämning
ändrar livsmiljöer inklusive intilliggande tidvattenhabitat, förändrar vågexponering och
kan påverka konnektiviteten längs kusten. o + + ++ + ++ ++ ++ ++ + + o

+ + + +

Återtaget eller utvidgat
markområde, utfyllnadsområde ++ ++ ++ + ++ ++ o o o o o o + + ++ ++ ++

Strandmiljöer och intertidal habitat går förlorade när mark tas i anspråk från havet.
Närliggande områden kan också påverkas (t.ex. på grund av förändringar i djup,
vågexponering, strömmar, transport av sediment, erosion) och förbindelser längs land
kan äventyras.

o ++ + ++ ++ + ++ + + o o o

+ + + +

Kanalisering, rätning, justering

++ ++ ++ ++ + + o o o o o o + + ++ ++ ++

Rätning av en flodmynning eller en kustlinje resulterar i direkta och indirekta förluster av
subtidala och intertidala habitat, inklusive förlust av konnektivitet längs kusten på grund
av förändringar i djup, substrat, sedimenttransport och förändrad flödedynamik eller
strömmar.

+ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ o o o o
Återinför
naturlig
planform

+ + +

Damm, sluss, fördämning,
barriär - fullständig
uppdämning

+ + ++ ++ + ++ o + + + ++ o + + ++ ++ ++

En fysisk konstruktion resulterar i tidvattenförluster och andra effekter på livsmiljöer
(inklusive konnektivitet  uppströms och/eller längs kusten) både som en direkt  effekt
men också på grund av förändringar i substrat, sedimenttransport och vågexponering.
Övergödning kan också utgöra ett problem när en vattenförekomst innesluts + ++ + ++ ++ + ++ + + ++ + +

Introducera
eller
förbättra
flödet; ta
bort
eventuella
överflödiga
strukturer

+ + + +

Damm, sluss, fördämning,
barriär - ej fullständig
uppdämning + + ++ ++ + ++ o + + + ++ o + + ++ ++ ++

En fysisk konstruktion som innehåller utlopp eller en slussar resulterar i förlust av
livsmiljöer (inklusive i angränsande områden), påverkar konnektiviteten uppströms och
längs kusten och kan förändra substrat, sedimenttransport, strömmar och vågexponering
med tillhörande effekter på biota och eventuellt på näringsstatus

+ ++ + ++ ++ ++ ++ + + + ++ +

Förbättra
flödet; ta
bort
eventuella
överflödiga
strukturer

+ +

Utläggning eller placering av
sediment i strandmiljöer (sand
eller lera i syfte att skydda,
utgöra nya habitat, rekreation)

++ ++ ++ o o ++ ++ o o o o + + + ++ ++ ++

En näringsbelastad strand eller strandkant kan kväva arter och/eller förändra
artsammansättningen i grundvattenmiljöer. Förändringar i suspenderade sedimentnivåer,
sedimenttransport eller konnektivitet  längs stranden kan också påverka biota. o ++ ++ ++ ++ + + o o o ++ ++

+ +

Rörledningar, kablar etc.

o + + o o + o o o o o o + + + + +

Rörledningar, kablar och liknande infrastruktur på havsbotten kan lokalt påverka
havsbotten med konsekvenser för känsliga  arter i grunda vattenmiljöer. Tillhörande
infrastruktur på land kan påverka intertidala och grunda livsmiljöer och arter.

o ++ + + + o + + o o o o

+ + + + +
Intag, utlopp

+ + + o o o + + + o + + + + + + [++]
Intag och utlopp modifierar fysiskt grunda livsmiljöer i dess närhet. Intag är också
förknippade med att fisk dras in i eller lockas in i olämpliga eller farliga miljöer. o ++ + ++ + ++ + + + + + ++

+

Bottentrålning, musselfångst,
kelptrålning o ++ + o o o + o + o o o + ++ ++ ++ ++

Kommersiellt bottentrålfiske av olika modeller modifierar eller förstör havsbottnens
strukturer och livsmiljöer ++ o + + o ++ o o o o ++ ++

+ + + +
Kassodlingar, flytande
strukturer o + o o o + o o o o + + + + + + [++]

Utöver negativa effektyer av fysisk infrastruktur, är negativa effekter även förknippade
med att odlad fisk rymmer, spridning av kemikalier (bekämpningsmedel) eller
näringsämnen (fiskavfall).

o o o + o ++ o o o o + ++

+ +

Utsläpp eller avledning av
sötvatten genom överföringar
inom eller mellan
avrinningsområdena (stora
vattenkraftverk, vattenuttag)

o o o + o o + + o + o o + + + + ++ o o o o o o o + o o o o

* Dessa kolumner i excelbladet
visar typiska grupper av åtgärder,
som var och en inkluderar
specifika fysiska åtgärder. Exempel
på dessa specifika fysiska åtgärder
ges under fliken "Vattendrag -
åtgärdsförteckning" i biblioteket
för förbättringsåtgärder.

 Exempel på dessa specifika
praktiska åtgärder ges i ytterligare
stödtabeller i nästa arbetsblad i
biblioteket för
begränsningsåtgärder.
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Åtgärdsgrupper Exempel på specifika fysiska åtgärder för att nå GEP

Förbättra morfologiska och/eller mångfald av habitat på
havsbotten

Utplacering av block, artificiella rev mm som nya habitat eller alternativa
habitat för biota
Vågbrytare, pirar eller strandparallella ö-kostruktioner för att skapa
djupvariation eller exponerade eller skyddade miljöer.
Lokalt hållbara urgrävningar och fördjupningar

Restaurering, rehabilitering eller återskapa intertidala eller
grunda habitat

Rehabilitering av habitat
Återansluta låglänta sankmarker (poldrar)
Återskapa tidvattenmiljöer
Utplantering av vegetation, t ex i planteringskorgar
Förbättra livsmiljöer i bäckar eller bakvatten
Vågbrytare, strandparallella öar eller liknande för att skapa skyddade
förhållanden som främjar tidvattenrörelser
Kompensationsåtgärder t ex lekmiljöer för fisk

Påfyllnad av naturligt material till strand eller strandremsan Påfyllnad av naturligt material för återställning, förstärkning, höjning av
försämrade eller förstörda tidvatten- eller grunda habitat och  substrat
vilka kan buffra vågenergi och -rörelser

Förbättrad sedimentregim

Förbiledning av sediment, eller flytt av sediment i anslutning till
vågbrytare, bryggor mm vilket återinförs till det naturliga kretsloppet för
att hantera erosionförluster och försämrad eller förlust av livsmiljöer
nedströms.
Öppning eller sänkning av pirer och vågbrytare mm för att återställa
sedimenttransporten längs med kustlinjen

Fördelaktig användning av mudder massor
Vid behov av att transportera bort muddermassor undersök möjligheter
att använda det på ett fördelaktigt sätt t ex för förbättring av habitat
Även andra avfallsprodukter t ex ostronskal kan användas för att skapa
skalbankar, buffertområden eller livsmiljöer
 

Modifiering eller förvaltning av verksamheter eller strukturer,
t ex slussar, fartygstrafik

Ta bort ej nödvändig infrastruktur
Ändra drift och öppning av sluss eller annan struktur för att underlätta
fiskpassage eller för att bibehålla önskade salthaltsnivåer
Modifiera om det behövs för att genomföra ovan
Undersök användningen av BAT för hantering av fartygstrafik
Inför hastighetsbegränsningar för att minska svallinducerad erosion
 

Miljöanpassade tekniska lösningar, t ex användning av
vegetation

Sådd, plantering, omplantering av t ex dyn- eller kärrvegetation,
vassvallar
Utnyttja undervegatation och naturmaterial fyllda med sediment som
naturliga pirar och skyddande struktur
Använd naturmaterial eller ekoblock istället för betong eller stål

Justeringar för att mildra effekter av erosiva flöden

Omkonstruera eller justera strukturer (t ex vågbrytare) som
normaliserar flöden som minskar vågreflektion och ökar
vågabsorbtionen
Öppning eller avsänkning i pirar och vågbrytare mm för att återställa
naturliga flöden längs med kustlinjen
Bygg in kulvertar i vågbrytare mm
Introducera e-flöde

Omforma vallar och strukturer Omforma profiler till en mera naturlig form för att gynna och förbättra
habitatens utveckling
Ta bort strukturer

Passager för fisk Installera fiskpassager (t ex ålledare) vid t ex vattenreglerande slussar
och portar

Restriktioner eller rekommendationer för underhållarbeten
under känsliga perioder

Inför restriktioner eller rekommendationer för underhållarbeten eller
andra arbeten under häcknings- och lekperioder eller
fiskvandringsperioder eller under perioder med låg syrehalt
Genomför arbeten så att påverkan på känsliga närliggande livsmiljöer
eller arter undviks
Periodisera vegetationsklippning eller röjning

Val av metoder eller utrustning

Välj muddringsmetod så att sediment bibehålls i systemet eller så att
undvika förhöjda halter av suspenderat material
Använd metoder som minskar diffusiv rörelse, transport och spill av
sediment, t ex siltgardin
Vid underhåll och rensning av görs detta företrädesvis på en sida av en
kanal eller med vissa intervall
Använd långarmad grävmaskin för att undvika att störa eller skada
känsliga livsmiljöer
Avgränsa arbetsytan till ett smalt område så att återkolonisering sker
lättare och snabbare.
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1 Inledning  43 

När vattenmyndigheten har förklarat en ytvattenförekomst som en kraftigt 44 

modifierad ytvattenförekomst (KMV) måste vattenmyndigheten bedöma 45 

vilken vattenkvalitet som kan uppnås i den ytvattenförekomsten. En 46 

ytvattenförekomst omfattar då en avgränsad och betydande förekomst av 47 

ytvatten.1 Det innebär att ytvattenförekomsten i fråga inte ska nå 48 

kvalitetskravet god ekologisk status (GES) utan istället ska uppnå 49 

kvalitetskravet god ekologisk potential (GEP). 50 

Varje KMV kräver en skräddarsydd bedömning av ekologisk potential 51 

eftersom potentialen utgår från den fysiska förändring som är nödvändig för att 52 

en samhällsnyttig verksamhet, såsom översvämningsskydd eller vattenkraft, 53 

ska kunna fortgå. Denna vägledning beskriver hur vattenmyndigheten ska gå 54 

till väga för att bestämma ekologisk potential i kraftigt modifierade 55 

ytvattenförekomster. Vägledningen exemplifierar framförallt kring vattendrag, 56 

men är tillämpbar även för sjöar och kustvatten.  57 

Vägledningen utgår i stora delar utifrån den metod som anges i den EU-58 

gemensamt framtagna vägledningen CIS Guidance Document No. 372 som 59 

publicerades år 2019 och som i sin tur bygger på en samsyn på kraven i 60 

vattendirektivet och god praxis för genomförande. 61 

1.1 Syfte med vägledningen  62 

Vägledningens syfte är att bidra till att:  63 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential i det enskilda fallet 64 

uppfyller kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och HVMFS 65 

2019:25, vilket innebär att kraven i vattendirektivet uppfylls, 66 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker i linje med den 67 

metod som anges i CIS Guidance Document No. 37,  68 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker på ett likvärdigt 69 

sätt i hela landet, samt att  70 

• vattenmyndigheten tydliggör på vilka grunder ekologisk potential har 71 

definierats. 72 

 73 

                                                           
 
1 Det kan vara ett vattendrag (till exempel en å, älv eller kanal), en sjö, eller ett 
kustvattenområde, se 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

2 Guidance Document No. 37. Steps for defining and assessing ecological potential for 
improving comparability of Heavily Modified Water Bodies. (2019) 
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2 Uttryck och begrepp 74 

Begrepp Definition 
Bästa approximation Med ”bästa approximation” avses att förhållandena 

ligger så nära ett ostört ekologiskt kontinuum som 
möjligt (CIS guidance no. 37, s. 132). 

Bedömningsgrund Naturvetenskapligt kriterium för att klassificera kemisk 
ytvattenstatus och ekologisk status eller ekologisk 
potential. De biologiska, hydromorfologiska och 
allmänna fysikalisk-kemiska bedömningsgrunderna 
innehåller referensvärden eller referensförhållanden 
och klassgränser för en kvalitetsfaktor. Metoder för 
beräkning beskrivs närmare i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledningar. 
Bedömningsgrunderna för kvalitetsfaktorn särskilda 
förorenande ämnen framgår i tabell 1 i bilaga 2 och i 
tabell 1 i bilaga 5 medan bedömningsgrunderna för 
kemisk ytvattenstatus framgår av bilaga 6 (1 kap. 3 § 
HVMFS 2019:25). 

Biologiska kvalitetsfaktorer De biologiska kvalitetsfaktorerna är bottenfauna, 
makroalger, makrofyter, kiselalger, växtplankton och 
fisk. En kvalitetsfaktor kan bestå av en eller flera 
parametrar och vara olika uppbyggda beroende på om 
de avser att bedöma kust, sjö eller vattendrag. De 
biologiska kvalitetsfaktorerna finns i de biologiska 
bedömningsgrunderna i bilaga 1 och 4, HMVFS 
2019:25.  

Common Implementation 
Strategy 

För att hantera utmaningarna på ett samarbetsinriktat 
och samordnat sätt enades medlemsstaterna, Norge 
och kommissionen om en gemensam 
genomförandestrategi för vattendirektivet efter 
direktivet trätt i kraft. Dessa vägledningsdokument och 
tekniska rapporter har tagits fram för att hjälpa berörda 
parter att genomföra vattendirektivet. 
Vägledningsdokumenten är avsedda att ge en 
övergripande metod, men kommer att behöver 
anpassas till de särskilda omständigheterna i varje 
land. 
(https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm, 
2021-12-14.) 

Ekologiskt flöde Ekologiskt flöde är tillståndet för hydrologisk regim 
som leder till att ekosystemen är långsiktigt hållbara 
och motsvarar god ekologisk status för naturliga 
ytvattenförekomster (CIS guidance no. 31).  
 

Ekologiskt kontinuum Ekologiskt kontinuum är en förutsättning för 
fungerande ekosystem. Med ekologiskt kontinuum 
avses rörelser av energi, material och organismer i det 
akvatiska ekosystemet. Genom att ett ekologiskt 
kontinuum uppnås säkerställs att livsmiljöerna 
bibehålls och för typspecifika vattenlevande arter är 
sammankopplade i tid och rum så att arterna kan 
fullborda sina livscykler. Vattenlevande arter (särskilt 
fisk) behöver specifika livsmiljöer under olika stadier i 
sin livscykel, till exempel för reproduktion (lek- och 
fortplantningsområden), men även för att hitta föda, 
övervintra eller få skydd mot rovdjur. Att få tillgång till 
alla dessa livsmiljöer vid rätt tidpunkt är avgörande för 
överlevnaden och en förutsättning för att säkerställa 
långsiktigt hållbara populationer (jfr CIS guidance no. 
37, s. 32ff). Ekologiskt kontinuum är också 
nödvändning för att upprätta de fysiska livsmiljöerna, 
till exempel transport av sediment, död ved och annat 
organiskt material. 

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna är 
näringsämnen, försurning, ljusförhållanden och 
syrgasförhållanden. En kvalitetsfaktor kan bestå av en 
eller flera parametrar och vara olika uppbyggda 
beroende på om de avser att bedöma kust, sjö eller 
vattendrag. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 
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Begrepp Definition 
finns i de fysikalisk-kemiska bedömningsgrunderna i 
bilaga 2 och 5, HMVFS 2019:25.  

Fysisk förändring En fysisk förändring gjord av människor (till exempel 
en rätning av ett vattendrag) som leder till förändringar 
av hydrologiska och morfologiska förhållanden eller 
naturlig process (till exempel ett skred) som leder till 
att ytvattenförekomst ändrar sin fysiska karaktär. Läs 
mer i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Fysisk karaktär De särskilda hydromorfologiska egenskaperna och 
processerna för en ytvattenförekomst, till exempel 
vattendragsfårans morfologi, geometri, hydrologisk 
regim, tidvatten, sedimentdistribution och 
sedimenttransport (CIS guidance no. 37, s. 132). 

Förbättringsåtgärder Åtgärder som krävs för att återställa, komplettera eller 
ersätta vissa naturliga processer, eller för att på annat 
sätt minska eller lindra effekterna av fysiska 
förändringar, för att förbättra de ekologiska 
förhållandena i en kraftigt modifierad 
ytvattenförekomst (till exempel fisk- och 
sedimentpassage) i syfta att förbättra dess ekologiska 
potential. Jämför med återställandeåtgärder (CIS 
guidance no. 37, s. 133). 

GEP God ekologisk potential. 
GEP-flöde GEP-flöde  är ett tillstånd för hydrologisk regim som är 

förenlig med uppnåendet av GEP för en 
ytvattenförekomst som är KMV, med hänsyn till 
förhållanden som ligger nära bästa approximation av 
ekologiskt kontinuum (CIS guidance no. 37, s. 132). 

GES God ekologisk status. 
Hydromorfologiska förändringar Förändringar i de hydromorfologiska förhållandena, 

orsakat av fysiska förändringar i ytvattenförekomsten 
(CIS guidance no. 37, s. 132). 

Hydromorfologiska förändringar som 
behövs för att uppnå GES 

Hydromorfologiska förbättringar som enligt 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen är nödvändiga för att 
ytvattenförekomsten ska uppnå GES. Dessa 
förbättringar förutsätter genomförande av 
återställandeåtgärder som återställer naturliga 
processer, till exempel ekologiska flöden.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är 
konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt 
tillstånd. En kvalitetsfaktor kan bestå av en eller flera 
parametrar och vara olika uppbyggda beroende på om 
de avser att bedöma kust, sjö eller vattendrag. De 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna finns i de 
hydromorfologiska bedömningsgrunderna i bilaga 3, 
HMVFS 2019:25.  

Hydromorfologiska processer The hydrologic and geomorphic processes occurring 
in water bodies (e.g., erosion, continuity of water, 
sediment and wood fluxes, sediment transport, 
hydrological regime,), considering temporal changes 
and dynamics.  
De hydrologiska och geomorfologiska processer som 
förekommer i ytvattenförekomster (till exempel 
erosion, vattnets kontinuum, transport av sediment 
och död ved, sedimenttransporter, hydrologisk regim), 
med beaktande av tidsmässiga förändringar och 
dynamik (CIS guidance no. 37, s. 133). 

Hydromorfologisk typ En grupp av ytvattenförekomster med likartade 
hydromorfologiska processer och strukturer. 
Hydromorfologisk typ utgör utgångspunkt för 
bedömning av referensförhållandet (1 kap. 2 § HVMFS 
2019:25). 

Kvalitetskrav Kvalitetskrav utgör olika krav på kvalitet hos 
ytvattenförekomsten så som framgår av 4 kap. 
vattenförvaltningsförordningen. Det är först när 
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Begrepp Definition 
vattenmyndigheten3 har beslutat, det vill säga fastställt 
kvalitetskraven, som de blir bindande i form av 
miljökvalitetsnormer.  

Långsiktigt hållbar population Självuppehållande populationer av vattentypspecifika 
arter av växter eller djur vars tillstånd långsiktigt kan 
upprätthållas utan eller med begränsad kontakt med 
andra populationer av samma art. 

MaxEP Maximal ekologisk potential. 
Miljöanpassade flöden Miljöanpassade flöden är en hydrologisk regim som är 

resultatet av en avvägning mellan vattennyttjandets 
värde och behovet av ekologiska flöden för 
ekosystemen. Miljöanpassade flöden beskriver 
mängden, tidpunkten och kvaliteten på vattenflöden 
som krävs för att upprätthålla ekosystem i sötvatten 
och flodmynningar, människors försörjningsmöjligheter 
och välbefinnande som är beroende av dessa 
ekosystem (från Brisbane-förklaringen 2007). 
https://riversymposium.com/about/brisbane-
declaration/  

Miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnormen för ytvatten utgör den ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status eller ekologiska 
potential som ska uppnås i en ytvattenförekomst efter 
att vattenmyndigheten tillämpat relevanta 
bestämmelser i vattenförvaltningsförordningen samt 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (HVMFS 2019:25). 

Samhällsnyttig verksamhet Mänsklig verksamhet som är att betrakta som nyttig 
för samhället. Inom ramen för denna vägledning är 
samhällsnyttig verksamhet de som finns uppräknade i 
4 kap. 3 § b–f. Begreppet samhällsnyttig verksamhet 
är överlappande men inte helt överensstämmande 
med begreppet Samhällsviktig verksamhet. 

Samhällsviktig verksamhet Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller 
säkerhet. I detta sammanhang ska verksamhet förstås 
som ett vidare begrepp. Verksamhet, tjänst eller 
infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, 
processer, system och noder. Se 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap-
-civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/vad-ar-
samhallsviktig-verksamhet/ 

Återställandeåtgärder Åtgärder som krävs för att återställa naturliga 
processer och därmed uppnå GES, till exempel 
ekologiska flöden(CIS guidance no. 37, s. 134). 

 75 

3 Bakgrund 76 

När vattenmyndigheten har förklarat en ytvattenförekomst som KMV behöver 77 

vattenmyndigheten definiera det kvalitetskrav som ska gälla för 78 

ytvattenförekomsten, det vill säga god ekologisk potential (GEP). För att kunna 79 

göra detta måste vattenmyndigheten först definiera ytvattenförekomstens 80 

referensförhållande, som benämns maximal ekologisk potential (MaxEP). 81 

                                                           
 
3 Vid varje länsstyrelse som är vattenmyndighet finns en vattendelegation som bland annat 
tar beslut om miljökvalitetsnormer. Vattendelegationen är att betrakta som 
vattenmyndighetens beslutande organ. Se förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion och förordning (2017:872) om vattendelegationer. 
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MaxEP motsvarar de högsta ekologiska förhållanden för biologiska, fysikalisk-82 

kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som kan uppnås i den kraftigt 83 

modifierade ytvattenförekomsten efter att den samhällsnyttiga verksamhetens4 84 

behov har beaktats. Det kan innebära att MaxEP kan ligga mycket nära GES. 85 

Efter MaxEP är definierad ska vattenmyndigheten definiera GEP för KMV:t. 86 

När det är gjort måste vattenmyndigheten ta reda på vad som är 87 

ytvattenförekomstens nuvarande tillstånd genom att klassificera dess 88 

nuvarande ekologiska potential.5 89 

Den fysiska förändring som ett KMV genomgått innebär att 90 

ytvattenförekomsten förändrat utseende. I vissa fall i den omfattning att den 91 

liknar en annan ytvattenkategori (det vill säga sjö, vattendrag eller kustvatten) 92 

än vad den naturligt en gång var. Till exempel kan ett magasin som skapats i ett 93 

vattendrag göra att ytvattenförekomsten liknar en sjö istället för ett vattendrag, 94 

se Figur 1. När vattenmyndigheten bestämmer ekologisk potential ska 95 

vattenmyndigheten därför använda de kvalitetsfaktorer som ska tillämpas för 96 

den ytvattenkategori som ytvattenförekomsten i nuläget liknar mest.6 Det finns 97 

även KMV som tidvis liknar en sjö och tidvis liknar ett vattendrag. Då får 98 

vattenmyndigheten utgå från den ytvattenkategori som KMV:t liknar mest och 99 

med längst varaktighet. 100 

 101 

 102 

Figur 1. Figuren visar en ytvattenförekomst som är ett vattendrag (Före) där ett magasin skapats (Efter). 103 
Magasinet gör att ytvattenförekomsten liknar en sjö (Efter) istället för ett vattendrag (Före). 104 

Ekologisk potential bestäms7 utifrån definitionerna i bilaga V i 105 

vattendirektivet och uttrycks som maximal, god, måttlig, otillfredsställande 106 

eller dålig. När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential ska detta 107 

göras utifrån bedömningsgrunderna för de biologiska, hydromorfologiska och 108 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna som finns i bilaga 1–5 i HVMFS 2019:25.  109 

                                                           
 
4 Motsvarande gäller miljön i stort enligt 4 kap. 3 § 1 a) vattenförvaltningsförordningen. 

5 I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten anges hur ekologisk potential klassificeras för en 
ytvattenförekomst. 

6 För närmare beskrivning se avsnitt 4.3.1 i KMV-vägledningen. 

7 Se 1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen. 
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Miljökvalitetsnormen (MKN) för KMV uttrycks sedan som GEP och ska 110 

definiera det ekologiska tillstånd som kan uppnås när alla rimliga åtgärder som 111 

ekologiskt effektiva utifrån ytvattenförekomstens fysiska karaktär och som inte 112 

ger en betydande påverkan på den samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i 113 

stort är genomförda. Ekonomiskt rimliga åtgärder ska fastställas för varje 114 

enskild ytvattenförekomst och vattenmyndigheten behöver definiera en 115 

uppsättning av åtgärder som bedöms vara rimliga för ytvattenförekomsten och 116 

som inte medför betydande negativ påverkan på den samhällsnyttiga 117 

verksamheten eller miljön i stort.  118 

GEP motsvarar normalt inte en situation där inga åtgärder genomförs8. Det 119 

är mycket sannolikt att det alltid finns någon eller några rimliga åtgärder som 120 

ekologiskt effektiva utifrån ytvattenförekomstens fysiska karaktär, antingen för 121 

att förbättra den ekologiska potentialen eller för att säkerställa att det inte sker 122 

ytterligare försämring. 123 

Denna vägledning omfattar åtta steg och leder till att GEP definieras utifrån 124 

den ekologiska status som råder när alla rimliga åtgärder är genomförda. 125 

                                                           
 
8 Common Implementation Strategy, 2009: Workshop on Heavily Modified Water Bodies, 
Brussels, 12-13 March 2009, Key conclusions, s.28. 
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 128 

1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen 
Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på ytvatten avses med 
… 
ekologisk potential: tillståndet hos en kraftigt modifierad eller konstgjord ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet 
med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "maximal", "god", "måttlig", "otillfredsställande" eller 
"dålig". 
 
2 kap. 6 § HVMFS 2019:25 
Vattenmyndigheten ska vid klassificering av ekologisk potential för en konstgjord eller kraftigt modifierad 
ytvattenförekomst 
– använda de kvalitetsfaktorer som ska tillämpas för den ytvattenkategori som ytvattenförekomsten tilldelats i 
enlighet med 8 g § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HMVFS 2017:20) om 
kartläggning och analys av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660), och  
– för varje ytvattenförekomst beskriva och definiera maximal, god, måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk 
potential i enlighet med 1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 7 och 8 §§ i detta kapitel.  
Resultatet ska dokumenteras enligt 12 § i detta kapitel.  
 
2 kap. 7 § HVMFS 2019:25 
Vattenmyndigheten ska för varje ytvattenförekomst som förklarats som konstgjord eller kraftigt modifierad utifrån 
biologiska kvalitetsfaktorer enligt aktuell ytvattenkategori underbygga tillhörande bedömningar med uppgifter om  
– maximal ekologisk potential, det vill säga ytvattenförekomstens referensförhållande,  
– vad som är god ekologisk potential för ytvattenförekomsten, och  
– ytvattenförekomstens nuvarande ekologiska potential.  
Resultatet ska dokumenteras enligt 12 § i detta kapitel.  
 
2 kap. 8 § HVMFS 2019:25 
När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-
kemiska kvalitetsfaktorer ska detta göras utifrån bedömningsgrunderna i bilaga 1–5 för den ytvattenkategori som 
den konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomsten bäst stämmer överens med. 
När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de kvalitetsfaktorer som inte bedöms vara påverkade 
av en ytvattenförekomsts konstgjorda eller kraftigt modifierade karaktär ska den klass för status som framgår i 
bilaga 1–5 för den bedömda kvalitetsfaktorns status ersättas med motsvarande klass för potential enligt följande  
– hög status motsvarar maximal potential,  
– god status motsvarar god potential,  
– måttlig status motsvarar måttlig potential,  
– otillfredsställande status motsvarar otillfredsställande potential, och  
– dålig status motsvarar dålig potential.  
När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de kvalitetsfaktorer som bedöms vara påverkade av 
en ytvattenförekomsts konstgjorda eller kraftigt modifierade karaktär ska klassen som framgår i bilaga 1–5 för den 
bedömda kvalitetsfaktorns status ersättas med motsvarande klass för potential enligt följande  
– maximal potential motsvarar de högsta ekologiska förhållanden som kan uppnås,  
– god potential motsvarar lätta förändringar jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger vid maximal 
potential,  
– måttlig potential motsvarar måttliga förändringar jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger vid 
maximal potential,  
– otillfredsställande potential motsvarar stora förändringar jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger 
vid maximal potential, och  
– dålig potential motsvarar allvarliga förändringar jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger vid 
maximal potential.  
Dessa förhållanden får uppskattas genom en expertbedömning enligt 10 § i detta kapitel.  
Resultatet ska dokumenteras enligt 12 § i detta kapitel. 
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4 Övergripande om att definiera 129 

ekologisk potential 130 

Metoden att definiera MaxEP och GEP för en ytvattenförekomst som är 131 

förklarad som kraftigt modifierad, är en stegvis process som består sammanlagt 132 

av åtta steg, D1 till D8. Stegen innefattar bedömningar som underlättas av att 133 

vattenmyndigheten har med sig information från tidigare förvaltningscykler 134 

och från KMV-förklarandet. Stegen sammanfattas kort i Ruta 1 och lite mer 135 

utvecklat i Ruta 2 och Ruta 3. Se avsnitt 5 för en detaljerad beskrivning av steg D1 136 

till D8. 137 

 138 
Ruta 1. Kort sammanfattning av steg D1 till D8. 139 

 140 

 141 

 142 

D1) Bekräfta närmast jämförbara ytvattenkategori med tillhörande kvalitetsfaktorer. 
D2) Bestäm de förbättringsåtgärder som krävs för att uppnå MaxEP. 

1) Identifiera samtliga förbättringsåtgärder som är relevanta för de 
hydromorfologiska förändringarna och som är ekologiskt effektiva utifrån 
ytvattenförekomstens fysiska karaktär. 

2) Uteslut förbättringsåtgärder med betydande negativ påverkan på den 
samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort. 

3) Välj ekologiskt den mest gynnsamma (kombination av) förbättringsåtgärder 
med beaktande av behovet av att säkerställa bästa approximation av 
ekologiskt kontinuum. 

D3) Bestäm de hydromorfologiska förhållanden som råder för MaxEP. 
De hydromorfologiska förhållandena baseras på effekter av förbättringsåtgärder 
och typ av ytvattenförekomst (det vill säga hydromorfologisk typ). 

D4) Bestäm de fysikalisk-kemiska förhållanden som råder för MaxEP, med beaktande 
av närmast jämförbara typ av ytvattenförekomst. 
De fysikalisk-kemiska förhållandena basera på hydromorfologiska förhållanden, typ 
av ytvattenförekomst (MaxEP) och effekter av förbättringsåtgärder. 

D5) Bestäm de förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer som råder för MaxEP 
Förhållandena för de biologiska kvalitetsfaktorerna för MaxEP ska baseras på: 
1) De hydromorfologiska förhållandena för MaxEP (steg D3). 
2) Närmast jämförbara typ av ytvattenförekomst (steg D1). 
3) De fysikalisk-kemiska förhållandena för MaxEP (steg D4). 

D6) Bestäm de förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer som råder för GEP. med 
hänsyn till ekosystemets funktion. 

D7) Bestäm de förhållanden för hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer som råder för GEP med hänsyn till ekosystemets funktion. 

D8) Identifiera förbättringsåtgärder för GEP. 
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Ruta 2. Utvecklad sammanfattning av steg D1 till D4. 143 

 144 

D1) Bekräfta närmast jämförbara ytvattenkategori med tillhörande kvalitetsfaktorer 

Detta steg inbegriper att vattenmyndigheten bekräftar vilken som är den mest jämförbara 
ytvattenkategorin (till exempel sjö, vattendrag eller kustvatten), som i allmänhet bör bestämmas från 
den ursprungliga vattenkategorin (det vill säga före förändringen). Om det är nödvändigt att ändra 
kategorin på grund av de fysiska förändringarna bör den mest jämförbara kategorin väljas. För till 
exempel ett magasin som skapats i ett tidigare vattendrag skulle den mest jämförbara 
vattenkategorin vara en sjö. Om närmast jämförbara ytvattenkategori ändras under året, välj den 
mest frekventa vattenkategorin. 

D2) Bestäm förbättringsåtgärder för MaxEP 

Detta steg inbegriper att vattenmyndigheten väljer förbättringsåtgärder för att definiera MaxEP. 
Åtgärderna bör vara ekologiskt effektiva, relevanta för ytvattenförekomsten och de fysiska 
förändringar som har gjorts och säkerställa bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 
Förbättringsåtgärderna kan väljas ur tillhörande åtgärdsbibliotek där relevanta förbättringsåtgärder 
finns, (se bilaga xl-fil) på grundval av information om ytvattenkategorin och ytvattenförekomstens typ, 
den fysiska förändringens art, dess effekter på de hydromorfologiska (och fysikalisk-kemiska) 
kvalitetsfaktorerna och deras effekter på de biologiska kvalitetsfaktorerna. Förbättringsåtgärder som 
har betydande negativ påverkan på den samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort utesluts 
sedan. När åtgärder som har betydande negativ påverkan har uteslutits måste den åtgärd eller 
kombination av åtgärder som ger den bästa förbättringen identifieras, med hänsyn till behovet av att 
säkerställa bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 

D3) Bestäm hydromorfologiska förhållanden för MaxEP 

Bestämmandet av hydromorfologiska förhållanden för MaxEP baseras på de hydromorfologiska 
förhållandena i ytvattenförekomsten som påverkas av de fysiska förändringarna. Dessa förändringar 
är kopplade till den eller de samhällsnyttiga verksamheter och på en uppskattning av effekterna av 
förbättringsåtgärderna (för MaxEP) på de hydromorfologiska förhållandena. De hydromorfologiska 
förhållandena kan likna förhållandena för en annan typ jämfört med den naturliga 
ytvattenförekomsten före den fysiska förändringen. De hydromorfologiska förhållanden som definieras 
för MaxEP kan således användas för att identifiera eller bestämma den närmaste jämförbara 
vattenförekomsttypen, vilket framför allt är relevant för att definiera förhållandena för MaxEP i fråga 
om biologiska kvalitetsfaktorer och de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som påverkas av de 
hydromorfologiska förhållandena. 

D4) Bestäm fysikalisk-kemiska förhållanden för MaxEP, med beaktande av närmast 
jämförbara typ av ytvattenförekomst 

De fysikalisk-kemiska förhållandena vid MaxEP beror bland annat på de hydromorfologiska 
förhållandena vid MaxEP och på en uppskattning av effekterna av förbättringsåtgärderna (för 
MaxEP) på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. För fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är den 
närmaste jämförbara ytvattenförekomstens typ i allmänhet den ursprungliga naturliga 
vattenförekomsten före fysisk förändring. För de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som bedöms vara 
påverkade av ytvattenförekomstens kraftigt modifierade karaktär ska potentialen bedömas utifrån 
närmast jämförbara naturliga typ av ytvattenförekomst eller kombinationer av typer av 
ytvattenförekomster. Kraven för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) vid MaxEP är desamma 
som för naturliga ytvattenförekomster. 



80/22 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential - KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential : Remiss - vägledning Definition av ekologisk potential.pdf

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ruta 3. Utvecklad sammanfattning av steg D5 till D8. 145 

 146 

 147 

Figur 2 på sidan 15 visar ett flödesschema över stegen som behövs för att 148 

definiera MaxEP och GEP i syfte att förklara vilket mål som behöver nås som 149 

utgångspunkt i det enskilda KMV:t. Flödesschemat visar två lika metoder, 150 

referensmetoden och åtgärdsmetoden som följer två skilda.9 Båda metoderna 151 

uppfyller kraven i vattenförvaltningsförordningen (och därmed 152 

                                                           
 
9 Processen och stegen i denna vägledning följer CIS Guidance Document No. 37. 

D5) Bestäm förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för MaxEP 
Vattenmyndigheten ska för MaxEP bestämma förhållanden för de biologiska kvalitetsfaktorer 
som anges enligt HVMFS 2019:25 baserat på: 

1) De hydromorfologiska förhållandena för MaxEP (steg D3). 

2) Närmast jämförbara typ av ytvattenförekomst (steg D1). 
3) De fysikalisk-kemiska förhållandena för MaxEP (steg D4). 

Dessutom ska en uppskattning av värdena för de biologiska kvalitetsfaktorerna göras utifrån de 
biologiska bedömningsgrunderna. När vattenmyndigheten bestämmer förhållanden för biologiska 
kvalitetsfaktorer för MaxEP är det också viktigt att ta hänsyn till kravet på bästa approximation av 
ekologiskt kontinuum. 

D6) Bestäm förhållanden för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP 

GEP definieras i 1.2.5 i bilaga V till vattendirektivet som ett ekologiskt tillstånd där ”värdena för de 
relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna uppvisar lätta förändringar jämfört med de värden som 
föreligger vid MaxEP”. När det gäller ”lätta förändringar” bör ett KMV följa samma principer som en 
naturlig ytvattenförekomst och ett fungerande ekosystem är en förutsättning för att en 
ytvattenförekomst ska ha GEP. En lätt förändring kan inte vara likvärdig med en fullständig/tillfällig 
avsaknad eller kraftig förändring av de biologiska kvalitetsfaktorer som är relevanta för den närmast 
jämförbara vattenkategorin och typen av ytvattenförekomst (till exempel fisk i vattendrag). Lätta 
förändringar av de biologiska kvalitetsfaktorerna måste få stöd av motsvarande förhållanden hos 
de hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna. När det gäller ekologiskt 
kontinuum innebär ”lätt förändring” att vattenmyndigheten behöver säkerställa förhållanden som ligger 
nära bästa approximation av ekologiskt kontinuum (i stället för ”bästa approximation”). 

D7 Bestäm förhållanden för hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 
för GEP med hänsyn till ekosystemets funktion 

Detta steg innebär att vattenmyndigheten ska bestämma förhållandena för hydromorfologiska och 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer för GEP. I detta måste de hydromorfologiska förhållandena 
överensstämma med de biologiska värden som har fastställts för GEP. När det gäller fysikalisk-kemiska 
förhållanden ska samma värden uppnås som för GES för den ursprungliga naturliga 
vattenförekomsttypen, utom om kvalitetsfaktorn påverkas av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade 
fysiska karaktär. 

D8) Identifiera förbättringsåtgärder för GEP 

Förbättringsåtgärder för GEP är de som krävs för att uppnå de bestämda biologiska förhållandena 
genom att förhållandena för relevanta hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 
för GEP förbättras. Enligt åtgärdsmetoden fastställs förbättringsåtgärder för GEP genom att 
eventuella förbättringsåtgärder som endast leder till lätta förändringar i de biologiska förhållandena 
(enskilt eller i kombination) utesluts från den uppsättning förbättringsåtgärder som har identifierats 
för MaxEP. 
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vattendirektivet) avseende klassificering av ekologisk potential och ska leda till 153 

samma resultat, det vill säga samma ekologiska tillstånd. 154 

Flödesschemat är relevant för alla ytvattenkategorier (vattendrag, sjöar och 155 

kustvatten) och närmast jämförbara hydromorfologiska typ10. 156 

Vattenmyndigheten kan använda flödesschemat som en checklista för att 157 

säkerställa att alla nödvändiga bedömningar görs och relevanta åtgärder 158 

identifieras för att förbättra alla relevanta och betydande miljökonsekvenser11. 159 

Flödesschemat är indelat vertikalt i tre huvudkolumner: 160 

• Biologiska kvalitetsfaktorer 161 

• Hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 162 

• Förbättringsåtgärder 163 

Själva definierandet av GEP omfattar steg D6–D7–D8. Det innebär att GEP 164 

så småningom definieras i fråga om förhållanden för biologiska, 165 

hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och 166 

förbättringsåtgärder. Definitionen av GEP i biologiska termer stöds av de 167 

förhållanden som bestäms med hjälp av de hydromorfologiska och fysikalisk-168 

kemiska kvalitetsfaktorerna. Enligt båda metoderna definieras GEP som de 169 

biologiska förhållanden som förväntas uppnås efter genomförande av 170 

förbättringsåtgärderna, det vill säga prognosen för ekologiska effekter.  171 

En ekologisk potential i en viss klass, till exempel GEP, kan innebära olika 172 

ekologiska förhållanden i olika ytvattenförekomster. Detta beror på de lokala 173 

förhållandena i ytvattenförekomstens typ, karaktär och de relevanta 174 

förbättringsåtgärdernas ekologiska nyttor. Dessutom beror den ekologiska 175 

potentialen även på utformning och underhåll av den fysiska förändringen 176 

respektive utformning och drift av den samhällsnyttiga verksamheten som 177 

ligger till grund för KMV:t. GEP innebär till exempel att en hamn efter att 178 

förbättringsåtgärder vidtagits även fortsättningsvis ska kunna användas som en 179 

hamn, en invallning ska fortfarande skydda mot översvämning. Samtidigt ska 180 

det finnas förutsättning för att säkerställa långsiktigt hållbara populationer av 181 

djur och växter. Detta utvecklas i avsnitt xx. 182 

 183 

                                                           
 
10 Se Havs- och vattenmyndighetens vägledning om hydromorfologiska typer 
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1efe2/1600938095381/12
%20Hydromorfologiska%20typer.pdf.  

11 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen med hänvisning till bilaga II avsnitt 1.5 i 
vattendirektivet. 
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Figur 2. Figuren visar ett flödesschema över stegen som behövs för att definiera MaxEP och GEP i syfte 185 
att förklara vilket mål som behöver nås som utgångspunkt i det enskilda KMV:t. Flödesschemat visar två 186 
lika metoder, referensmetoden och åtgärdsmetoden som följer två skilda. Vägen för referensmetoden är 187 
D1D2D3D4D5D6D7D8 och vägen för åtgärdsmetoden är 188 
D1D2[D3D4D2]D8D7[D6D5]. I avsnitt 4.1och 4.2 samt Figur 3 på sidan 16 och Figur 4 189 
på sidan 17 och beskrivs respektive väg mer utförligt.  190 

4.1 Vägen för referensmetoden 191 

För att kunna använda referensmetoden behöver vattenmyndigheten ha 192 

tillräckligt med information och kunskap från den berörda 193 

ytvattenförekomsten om 194 

• biologiska kvalitetsfaktorer, 195 

• hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, 196 

• åtgärdsbiblioteket (se närmare xl-fil) samt 197 

• förmåga att förutsäga effekterna av åtgärderna. 198 

Alla steg i flödesschemat i Figur 3 nedan måste följas för att kraven12 ska vara 199 

uppfyllda. Vägen för referensmetoden är 200 

D1D2D3D4D5D6D7D8. Referensmetoden kan vara svår att 201 

tillämpa direkt då det kan saknas underlag för att bestämma förhållandena för 202 

de fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorerna för 203 

ytvattenförekomsten. 204 

 205 

                                                           
 
12 Det vill säga kraven i vattendirektivet och därmed vattenförvaltningsförordningen och 
HVMFS 2019:25. 
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 206 

Figur 3. Figuren visar ett flödesschema över stegen som behövs för att definiera MaxEP och GEP i syfte 207 
att förklara vilket mål som behöver nås som utgångspunkt i det enskilda KMV:t. Flödesschemat visar 208 
vägen för referensmetoden som är D1D2D3D4D5D6D7D8. 209 

4.2 Vägen för åtgärdsmetoden 210 

Som ett alternativ till referensmetoden kan vattenmyndigheten använda 211 

åtgärdsmetoden. Denna metod föreslås om det ännu inte är möjligt för 212 

vattenmyndigheten att bestämma förhållandena för MaxEP på grund av brist 213 

på kunskap eller data från den berörda ytvattenförekomsten.  214 

När MaxEP bestäms bör vattenmyndigheten följa stegen D1 och D2 och även 215 

gå igenom stegen D3 och D4, i den mån tillgången till information om 216 

hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer gör det möjligt. 217 

Steg D4 leder därefter tillbaka till steg D2 och processen fortsätter från steg D2 218 

till steg D8 och steg D7. I åtgärdsmetoden förutsätts sedan att förhållandena 219 

för fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer är de som bestäms 220 

utifrån de förbättringsåtgärder som bestäms i steg D8. Vid användning av 221 

åtgärdsmetoden är vägen som vattenmyndigheten bör följa genom 222 

flödesschemat i Figur 4 nedan D1D2[D3D4D2]D8D7[D6D5]. 223 

När vattenmyndigheten använder åtgärdsmetoden bör stegen D5 och D6 224 

(bestämmande av biologiska förhållanden vid MaxEP och GEP) slutföras så 225 

snart som tillräcklig data och bättre kunskap om det biologiska tillståndet 226 

alternativt kopplingarna mellan hydromorfologi och biologi blir tillgängliga. 227 

För att slutligt definiera GEP är åtgärdsmetoden beroende av biologiska 228 

bedömningsgrunder som är känsliga för hydromorfologiska förändringar och 229 

övervakning av den ekologiska potentialen. När det saknas lämpliga biologiska 230 

bedömningsgrunder som är känsliga för hydromorfologiska förändringar bör 231 

vattenmyndighetens val av förbättringsåtgärder vara förebyggande och 232 

vattenmyndigheten kan behöva överväga fler åtgärder tills det finns erforderligt 233 

stöd för att kunna undanta åtgärder från MaxEP. Vattenmyndigheten kan dock 234 



80/22 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential - KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential : Remiss - vägledning Definition av ekologisk potential.pdf

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

preliminärt eller tillfälligt definiera GEP med stöd av expertbedömning13 av de 235 

biologiska kvalitetsfaktorerna. Alla steg måste i slutändan ha genomförts för att 236 

vara förenliga med kraven14. Stegen kompletteras när de uppgifter som behövs 237 

för att beskriva återstående steg har tillkommit. Vattenmyndigheten bör se till 238 

att fullfölja de återstående stegen genom att förbättra tillgången till data och 239 

kunskap om kopplingarna mellan hydromorfologi och biologi inklusive 240 

förbättrade övervakningsdata. 241 

 242 

 243 

Figur 4. Figuren visar ett flödesschema över stegen som behövs för att definiera MaxEP och GEP i syfte 244 
att förklara vilket mål som behöver nås som utgångspunkt i det enskilda KMV:t. Flödesschemat visar 245 
vägen för åtgärdsmetoden som är D1D2[D3D4D2]D8D7[D6D5]. 246 

4.3 Approximation av ekologiskt kontinuum 247 

För att förstå vad som utgör kraven när vattenmyndigheten fastställer 248 

miljökvalitetsnormerna MaxEP respektive GEP är det viktigt att känna till det 249 

krav som följer av vattendirektivet om att säkerställa bästa (för MaxEP) och 250 

nära bästa (för GEP) approximation av ekologiskt kontinuum.15 251 

Med ekologiskt kontinuum avses rörelser av energi, material och organismer 252 

i det akvatiska ekosystemet, se Figur 5 på sidan 18. Med ett etablerat ekologiskt 253 

kontinuum i det akvatiska ekosystemet går det att säkerställa att livsmiljöerna 254 

för typspecifika vattenlevande arter är sammankopplade i tid och rum så att 255 

arterna kan fullborda sina livscykler. Vattenlevande arter, till exempel fisk och 256 

bottenfauna, behöver specifika livsmiljöer under olika stadier i sin livscykel. 257 

Detta avser exempelvis reproduktion (lek- och uppväxtområden avseende fisk) 258 

                                                           
 
13 Expertbedömningen ska göras i enlighet med bestämmelserna 2 kap. 10 § HVMFS 
2019:25.  

14 Det vill säga kraven i vattendirektivet och därmed vattenförvaltningsförordningen och 
HVMFS 2019:25. 

15 Mer om ekologiskt kontinuum går att hitta i EU-kommissionens rapport om 
Biodiversity Strategy 2030 - Barrier Removal for River Restoration, European 
Commission December 2021.  
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men även för att hitta föda, övervintra eller få skydd. Att få tillgång till alla 259 

dessa livsmiljöer vid rätt tidpunkt är avgörande för överlevnaden och för att 260 

säkerställa långsiktigt hållbara populationer. 261 

Ett ekologiskt kontinuum är också nödvändigt för att bevara vattenlevande 262 

arter på lång sikt, särskilt när det gäller den genetiska mångfalden. Genom att 263 

arter kan migrera, ökar möjligheterna till genetiskt utbyte mellan populationer 264 

och inavel förhindras. Detta ökar populationernas motståndskraft mot 265 

föroreningar eller sjukdomar. Ekologiskt kontinuum kan försämras eller 266 

förstöras av barriärer som tvärgående eller längsgående strukturer, till exempel 267 

en kraftverksdamm eller ett erosionsskydd som påverkar det naturliga flödet av 268 

sediment, organiskt material och organismer. Ekologiskt kontinuum kan också 269 

påverkas av förändringar i hydrologisk regim, inbegripet kraftigt minskat eller 270 

inget flöde. Även kraftigt ökade flödeshastigheter eller onaturligt låga flöden 271 

kan påverka ekologiskt kontinuum om det hindrar vattenlevande arter (eller 272 

något av deras livsstadier) att migrera. Även förändring i morfologiskt tillstånd 273 

till följd av exempelvis att bottenstrukturer tas bort eller strandkanter 274 

förändras genom erosionsskydd kan påverka ekologiskt kontinuum. Detta då 275 

det både kan påverka möjligheten att migrera och att hitta lämpliga lek- och 276 

fortplantningsplatser.  277 

Nyttan med ett ekologiskt kontinuum bör ses i stor skala och på lång sikt. 278 

Det är därför viktigt att i tidigt skede bestämma ett referensförhållande utifrån 279 

behovet av ekologiska strukturer och funktioner. Återställandet av naturliga 280 

populationer som har försvunnit kräver åtgärder för att hantera all typ av 281 

påverkan, och det kan ta tid att genomföra alla åtgärder som behövs. Hänsyn 282 

behöver också tas till att återhämtning och återkolonisering av livsmiljöer för 283 

vattenlevande arter i många fall är en lång process, särskilt för arter med lång 284 

livscykel. 285 

 286 

 287 

Figur 5. Schematisk beskrivning av olika komponenter i ett ekologiskt kontinuum i modifierat och icke-288 
modifierat tillstånd. De heldragna röda pilarna visar en opåverkad rörelse och de streckade röda pilarna 289 
visar en påverkad rörelse. Med ekologiskt kontinuum avses rörelser av energi, material och organismer 290 
i det akvatiska ekosystemet. Rörelserna i ett kontinuum sker i uppströms och nedströms riktning 291 
(vattendrag  vattendrag), i sidled (vattendrag  svämplan) samt i djupled (vattendrag  292 
grundvatten). Det sker även ett temporalt kontinuum (över tid). 293 
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För bästa approximation av ekologiskt kontinuum ska alla åtgärder övervägas 294 

som kan minska eventuella hinder för migration (av bland annat biota, 295 

sediment och vatten) och som kan förbättra de livsmiljöer (bland annat 296 

kvalitet, kvantitet och utbredning) som påverkas av de fysiska förändringarna. 297 

Detta kan omfatta konnektivitet till grundvatten, sedimenttillgång eller 298 

strandnära zoner, strand- och tidvattenzoner samt en hållbar tillförsel av 299 

lämplig sedimenttyp.16 Vattenmyndigheten bör prioritera lämpliga och 300 

effektiva åtgärder som i betydande grad underlättar migration i både 301 

uppströms och nedströms riktning, migration i sidled av vattenlevande biota 302 

samt åtgärder för att säkerställa lämpliga sedimentförhållanden. Ekologiskt 303 

kontinuum bör beaktas på avrinningsområdesnivå, medan åtgärderna bör 304 

vidtas på lokal nivå.  305 

4.4 Bästa approximation av ekologiskt 306 

kontinuum i relation till MaxEP och GEP 307 

Som ett led i att definiera MaxEP måste beaktas bästa approximation av 308 

ekologiskt kontinuum. Begreppet innebär att förhållandena ligger så nära ett 309 

ostört ekologiskt tillstånd som möjligt. De förhållanden som ligger närmast ett 310 

ekologiskt oförändrat tillstånd omnämns i direktivets normativa definitioner av 311 

MaxEP17. Definitionerna ska tolkas som ett krav på att säkerställa; 312 

• migration av fisk och andra vattenlevande djur,  313 

• tillgång till lämpliga sediment för deras livsmiljöer (inbegripet lek- och 314 

fortplantningsområden) och  315 

• lämplig sedimenttransport för att säkerställa dessa livsmiljöers 316 

långsiktiga hållbarhet.  317 

En ytvattenförekomst kan endast ha GEP om förhållanden som ligger nära 318 

bästa approximation uppnås. Läs vidare om nära bästa approximation i avsnitt 319 

0–Fel! Hittar inte referenskälla.. 320 

När det gäller bästa approximation av ekologiskt kontinuum och de åtgärder 321 

som behöver vidtas, bör följande beaktas: 322 

• Finns det en ekologisk nytta med eller ett ekologiskt behov av att 323 

återställa konnektiviteten av vatten, sediment, näringsämnen, material 324 

eller organismer på grund av att en fiskart som lever i en sjö och som har 325 

sina lekområden i vattendrag uppströms eller nedströms? 326 

• Finns det en ekologisk nytta med eller ett ekologiskt behov av att 327 

återställa konnektiviteten från sjön till vattendraget eller vattendragen 328 

uppströms eller nedströms, för att säkerställa att de andra 329 

ytvattenförekomsterna uppströms eller nedströms kan uppnå sina 330 

kvalitetskrav? Behöver till exempel fisk kunna vandra genom magasinet 331 

för att ta sig till vattendraget uppströms för lek och nedströms till sina 332 

uppväxtområden? 333 

                                                           
 
16 Jfr definitionen av hydromorfologiska faktorer för maximal ekologisk potential i Bilaga V 
avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

17 Bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 
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Notera att särskild hänsyn för uppströms och nedström vandring för ål ska 334 

alltid tas i de områden ålen funnits naturligt. 335 

 336 

5 Steg för ekologisk potential 337 

Ekologisk potential definieras18 utifrån bilaga V i vattendirektivet och uttrycks 338 

som maximal, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig (Tabell 1). När 339 

vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de biologiska, 340 

hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer ska detta göras 341 

utifrån gällande bedömningsgrunder.19 Tabell 2 återger definition av ekologisk 342 

potential i enlighet med bilaga V i vattendirektivet. 343 

 344 
Tabell 1 Översiktlig beskrivning av ekologisk potential i enlighet med 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. Se 345 
avsnitt 5.5 för mer information om klassgränser för ekologisk potential. 346 

Klass Kvalitetsfaktorer som inte 

bedöms vara påverkade av 

en ytvattenförekomsts 

konstgjorda eller kraftigt 

modifierade karaktär 

Kvalitetsfaktorer som 

bedöms vara påverkade av 

en ytvattenförekomsts 

konstgjorda eller kraftigt 

modifierade karaktär 

Maximal potential Hög status De högsta ekologiska 

förhållanden som kan uppnås 

God potential God status Lätta förändringar jämfört med 

de ekologiska förhållanden som 

föreligger vid maximal 

potential 

Måttlig potential Måttlig status Måttliga förändringar jämfört 

med de ekologiska 

förhållanden som föreligger vid 

maximal potential 

Otillfredsställande potential Otillfredsställande status Stora förändringar jämfört 

med de ekologiska 

förhållanden som föreligger vid 

maximal potential 

Dålig potential Dålig status Allvarliga förändringar jämfört 

med de ekologiska 

förhållanden som föreligger vid 

maximal potential 

                                                           347 
 
18 Se 1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen. 

19 Se bilaga 1–5 i HVMFS 2019:25. 
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Tabell 2. Tabellen motsvarar Tabell 1.2.5 Definition av maximal, god och måttlig ekologisk potential förkraftigt modifierade eller konstgjorda vattenförekomster som finns i bilaga V i 348 
vattendirektivet. 349 

Faktorer Maximal ekologisk potential God ekologisk potential Måttlig ekologisk potential 
Biologiska 
kvalitetsfaktorer 

Värdena för de relevanta biologiska 
kvalitetsfaktorerna återspeglar så långt det är 
möjligt de värden som gäller för den närmast 
jämförbara typen av ytvattenförekomst, givet de 
fysikaliska förhållanden som beror på 
vattenförekomstens konstgjorda eller kraftigt 
förändrade karakteristika. 

Värdena för de relevanta biologiska 
kvalitetsfaktorerna uppvisar lätta förändringar 
jämfört med de värden som föreligger vid 
maximal ekologisk potential. 

Värdena för de relevanta biologiska 
kvalitetsfaktorerna uppvisar måttliga 
förändringar jämfört med de värden som 
föreligger vid maximal ekologisk potential. 
Dessa värden är väsentligt mer påverkade än de 
som föreligger vid god kvalitet. 

Hydromorfologiska 
faktorer 

De hydromorfologiska förhållandena 
överensstämmer med att den enda påverkan på 
ytvattenförekomsten är den som härrör från 
vattenförekomstens konstgjorda eller kraftigt 
förändrade karakteristika efter det att alla 
lindrande åtgärder har vidtagits så att det 
säkerställs att förhållandena i praktiken ligger 
närmast ett ekologiskt oförändrat tillstånd, 
särskilt i fråga om migrerande fauna och 
lämpliga lek- och fortplantningsplatser. 

Förhållanden som gör att de värden för bio- 
logiska kvalitetsfaktorer som har angivits ovan 
kan uppnås. 

Förhållanden som gör att de värden för 
biologiska kvalitetsfaktorer som har angivits 
ovan kan uppnås. 

Fysikalisk-kemiska 
faktorer 

   

Allmänna 
förhållanden 

De fysikalisk-kemiska faktorerna motsvarar helt 
eller nästan helt de opåverkade förhållanden som 
råder för den typ av ytvattenförekomst som är 
närmast jämförbar med den berörda konstgjorda 
eller kraftigt modifierade förekomsten. 
Koncentrationen av näringsämnen ligger inom 
det intervall som normalt råder vid så- dana 
opåverkade förhållanden. 
Värdena för temperatur, syrebalans och pH 
motsvarar dem som vid opåverkade förhål 
landen råder för den typ av ytvattenförekomst 
som är närmast jämförbar med den berörda 
konstgjorda eller kraftigt modifierade 
förekomsten. 

Värdena för de fysikalisk-kemiska faktorerna 
ligger inom de intervall som har fastställts för att 
ekosystemets funktion skall säkerställas och för 
att de biologiska kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan skall uppnås. 
Värdena för temperatur och pH ligger inte 
utanför de intervall som har fastställts för att 
ekosystemets funktion skall säkerställas och för 
att de biologiska kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan skall uppnås. 
Koncentrationerna av näringsämnen överstiger 
inte de nivåer som har fastställts för att 
ekosystemets funktion skall säkerställas och för 
att de biologiska kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan skall uppnås. 

Förhållanden som gör att de värden för 
biologiska kvalitetsfaktorer som har angivits 
ovan kan uppnås. 
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Faktorer Maximal ekologisk potential God ekologisk potential Måttlig ekologisk potential 
Särskilda syntetiska 
förorenande ämnen 

Koncentrationer nära noll och åtminstone lägre 
än gränsen för upptäckt vid användning av den 
mest avancerade analysteknik som är i allmänt 
bruk. 

Koncentrationer som inte överstiger de normer 
som upprättats i enlighet med det förfarande 
som beskrivs i avsnitt 1.2.6, utan att detta 
påverkar tillämpningen av direktiv 91/ 414/EEG 
och direktiv 98/8/EG. (< eqs) 

Förhållanden som gör att de värden för 
biologiska kvalitetsfaktorer som har angivits 
ovan kan uppnås. 

Särskilda icke-
syntetiska 
förorenande ämnen 

Koncentrationerna ligger inom det intervall som 
vid opåverkade förhållanden normalt rå- der för 
den typ av ytvattenförekomst som är närmast 
jämförbar med den berörda konst- gjorda eller 
kraftigt modifierade förekomsten 
(bakgrundsnivåer = bgl). 

Koncentrationer som inte överstiger de nor- mer 
som upprättats i enlighet med det för- farande 
som beskrivs i avsnitt 1.2.6 (1) utan att detta 
påverkar tillämpningen av direktiv 91/414/EEG 
och direktiv 98/8/EG. (< eqs) 

Förhållanden som gör att de värden för bio- 
logiska kvalitetsfaktorer som har angivits ovan 
kan uppnås. 

350 
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 351 

5.1 D1) Bekräfta närmast jämförbara 352 

ytvattenkategori med tillhörande 353 

kvalitetsfaktorer 354 

Vid KMV förklarandet20 identifierade21 vattenmyndigheten den 355 

ytvattenkategori som ytvattenförekomsten är närmast jämförbar med. I detta 356 

steg ska vattenmyndigheten bekräfta att den bedömningen stämmer. Val av 357 

ytvattenkategori avgör vilka kvalitetsfaktorer som framöver ska användas när 358 

MaxEP och GEP bestäms. Detta steg resulterar i att vattenmyndigheten ska 359 

välja de kvalitetsfaktorer som gäller för den ytvattenkategori som KMV:t mest 360 

liknar. När ett KMV tidvis liknar en sjö och tidvis liknar ett vattendrag får välja 361 

de kvalitetsfaktorer som gäller för den ytvattenkategori som KMV:t liknar mest 362 

och som har längst varaktighet. Ett exempel utgörs av ett stort magasin som 363 

skapats genom uppdämning av ett vattendrag. Uppdämningen har lett till att 364 

det skett en förändring i ytvattenförekomstens ytvattenkategori från vattendrag 365 

till sjö. Då ska de biologiska kvalitetsfaktorerna (till exempel fisk) för 366 

ytvattenkategorin sjö användas istället för motsvarande för vattendrag, när 367 

vattenmyndigheten identifierar och beskriver MaxEP och GEP. 368 

Om de faktiska förhållandena i aktuell ytvattenförekomst kan konstateras 369 

ligga mellan olika ytvattenkategorier, bör vattenmyndigheten beakta båda 370 

kategorierna vid definitionen av ekologisk potential. I sådana fall kan det till 371 

och med vara lämpligt att vattenmyndigheten använder bedömningsgrunder 372 

för olika kvalitetsfaktorer för olika ytvattenkategorier. En hydromorfologisk 373 

bedömningsgrund för sjöar skulle till exempel vara mest lämplig för att 374 

beskriva de hydromorfologiska förhållandena vid ekologisk potential, medan 375 

biologiska bedömningsgrunder för vattendrag (till exempel för fisk) skulle 376 

kunna ge störst tillförlitlighet i bedömningen av biologiska kvalitetsfaktorer. 377 

5.2 D2) Bestäm förbättringsåtgärder för MaxEP 378 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma vilka förbättringsåtgärder som 379 

behövs för att definiera MaxEP. Även omfattningen av förbättringsåtgärderna 380 

behöver bedömas. Åtgärderna bör vara ekologiskt effektiva och relevanta för 381 

ytvattenförekomsten och de fysiska förändringar som har gjorts samt 382 

säkerställa bästa approximation av ekologiskt kontinuum. Vattenmyndigheten 383 

bör utgå ifrån nedan tre delsteg:  384 

• Bestäm förbättringsåtgärder som är relevanta för de hydromorfologiska 385 
förändringarna och som är ekologiskt effektiva utifrån 386 
ytvattenförekomstens fysiska karaktär (steg D2.1). 387 

• Uteslut förbättringsåtgärder med betydande negativ påverkan på miljön i 388 
stort eller den samhällsnyttiga verksamheten (steg D2.2). 389 

                                                           
 
20 För närmare beskrivning se avsnitt xxx i KMV-vägledningen. 

21 Jfr 8 g § HVMFS 2017:20. För närmare beskrivning se avsnitt xxx i KMV-vägledningen. 
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• Välj de ekologiskt mest gynnsamma (kombination av) förbättringsåtgärder 390 
med beaktande av behovet av att säkerställa bästa approximation av 391 
ekologiskt kontinuum, se avsnitt 4.3–4.4 om ekologiskt kontinuum. (steg 392 
D2.3). 393 

Förbättringsåtgärder kan uteslutas från MaxEP (och GEP) av följande skäl: 394 

• Förbättringsåtgärden är inte relevant för typen av ytvattenförekomst, de 395 

hydromorfologiska förändringarna eller de hydromorfologiska 396 

konsekvenser som leder till att ytvattenförekomstens ekologiska status inte 397 

är god (se avsnitt 5.2.1). 398 

• Förbättringsåtgärden är inte ekologiskt effektiv eller ger inte tillräckliga 399 

ekologiska fördelar i ytvattenförekomstens eller ytvattenförekomsternas 400 

fysiska omgivning, till exempel en fiskväg men det finns brist på naturliga 401 

lek- och uppväxtområden uppströms (se avsnitt 5.2.1). 402 

• Förbättringsåtgärden har betydande negativ påverkan på miljön i stort 403 

och en eller flera samhällsnyttiga verksamheter (se avsnitt 5.2.2). 404 

I avsnitt 5.2.1–5.2.3 nedan förklaras mer i detalj delsteg D2.1–D2.3 vilka måste 405 

beaktas för att fastställa den samlade uppsättningen av förbättringsåtgärder för 406 

att bestämma MaxEP. 407 

5.2.1 D2.1) Bestäm förbättringsåtgärder som är relevanta för de 408 
hydromorfologiska förändringarna och som är ekologiskt 409 
effektiva utifrån ytvattenförekomstens fysiska karaktär  410 

I delsteg D2.1) ska vattenmyndigheten definiera de förbättringsåtgärder som 411 

ger bästa möjliga förbättring givet de fysiska förhållanden som beror på 412 

ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär. För vattenkraften 413 

skulle det till exempel betyda alla de åtgärder som är möjliga samtidigt som 414 

ytvattenförekomstens väsentligt ändrade karaktär bibehålls så att värden 415 

såsom reglerkraft och energi kan bibehållas. Med stöd av åtgärdsbiblioteket (se 416 

bilaga xl-fil) och nedan sex moment kan vattenmyndigheten välja ut lämpliga 417 

förbättringsåtgärder. Syftet med förbättringsåtgärderna är att åstadkomma de 418 

förbättringar i de biologiska respektive hydromorfologiska och fysikalisk-419 

kemiska kvalitetsfaktorerna som krävs för det aktuella KMV:t. 420 

1. Bekräfta den fysiska förändringens typ (P, påverkan). 421 
2. Bedöm vilka hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som direkt eller indirekt 422 

har ändrats (påverkats negativt) till följd av den fysiska förändringen och 423 
hur de har påverkats (S, tillstånd).  424 

3. Bedöm om eventuella fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer har påverkats 425 
negativt antingen direkt genom den fysiska förändringen eller indirekt till 426 
följd av förändringar av ytvattenförekomstens hydromorfologiska karaktär 427 
(S, tillstånd). 428 
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4. Fastställ vilka biologiska kvalitetsfaktorer som har påverkats negativt och 429 
hur, inklusive eventuella mera omfattande konsekvenser för ekologisk 430 
funktion, såsom ekosystemtjänster22 (I, miljökonsekvens). 431 

5. Bestäm typiska och specifika förbättringsåtgärder för den berörda fysiska 432 
förändringen som, var för sig eller i kombination, kan bidra till en 433 
förbättring av ytvattenförekomstens tillstånd. (R, respons). 434 

6. Utvärdera möjliga förbättringsåtgärder för att definiera MaxEP och GEP. 435 
Nedan följer en utvecklad beskrivning av momenten 436 

5.2.1.1 1. Bekräfta den fysiska förändringens typ (P, påverkan) 437 

Det första momentet vid användning av åtgärdsbiblioteket är att bekräfta den 438 

fysiska förändringen typ (påverkan) som orsakat ytvattenförekomstens 439 

väsentligt ändrade fysiska karaktär. Alla exempel på fysiska förändringar i 440 

åtgärdsbiblioteket kan vara orsaker till en ytvattenförekomsts väsentligt 441 

ändrade karaktär och att den förklarats som KMV. I de flesta fall är det typen 442 

av fysisk förändring (till exempel rätning) snarare än miljön i stort eller den 443 

samhällsnyttiga verksamheten (till exempel jordbruk) i sig som förändrar 444 

ytvattenförekomstens fysiska karaktär. 445 

Det kan till exempel krävas en fördämning för att möjliggöra 446 

vattenförsörjning eller sjöfart. Det är fördämningen som förändrar 447 

ytvattenförekomstens fysiska karaktär, inte själva vattenuttaget eller sjöfarten. 448 

Ett annat exempel är en ytvattenförekomst som rätats och fördjupats för att 449 

möjliggöra dränering, sjöfart eller överföring av vatten. I detta fall är det 450 

rätningen och fördjupningen som förändrar ytvattenförekomstens fysiska 451 

karaktär på ett väsentligt sätt. Ytterligare exempel är vallar som byggs eller höjs 452 

för att uppfylla behov av skydd mot översvämning eller vattenlagring. Då är det 453 

själva vallen som förändrar ytvattenförekomstens fysiska karaktär på ett 454 

väsentligt sätt. Effekter av påverkan på de hydromorfologiska 455 

kvalitetsfaktorerna och i förlängningen på de biologiska kvalitetsfaktorerna 456 

kommer därför att bero på den fysiska förändringens typ. Två exempel ges i 457 

Exempel 1 nedan. 458 

 459 
Exempel 1. Två exempel på fysiska förändringars påverkan på hydromorfologiska och biologiska 460 
kvalitetsfaktorer. 461 

                                                           
 
22 Här används begreppet ekosystemtjänster som en allmän benämning som även innefattar 
olika typer av varor och tjänster som ekosystemen levererar. 
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 462 

 463 

De förbättringsåtgärder som krävs för att förbättra de ekologiska 464 

förhållandena i en ytvattenförekomst som förklarats som KMV behöver inte 465 

vara specifikt kopplade till miljön i stort eller den samhällsnyttiga verksamhet 466 

som ligger till grund för KMV. Snarare bör förbättringsåtgärder, i den 467 

utsträckning det är möjligt, syfta till att minska effekten av eller korrigera 468 

förändringar i ytvattenförekomstens fysiska karaktär så att de berörda 469 

biologiska kvalitetsfaktorernas naturliga återhämtning främjas. Om detta inte 470 

är möjligt bör förbättringsåtgärder syfta till att på annat sätt efterlikna 471 

naturliga ekologiska funktioner och strukturer, till exempel genom att skapa 472 

artificiella rev om tidigare rev har tagits bort. 473 

I Exempel 2 nedan återges två exempel på hur förbättringsåtgärder är 474 

kopplade till ytvattenförekomstens ändrade fysiska karaktär snarare än till 475 

miljön i stort eller den samhällsnyttiga verksamheten. Den ändrade fysiska 476 

karaktären hos ett KMV avgör vilka förbättringsåtgärder som är relevanta att 477 

beakta när MaxEP definieras. 478 

 479 
Exempel 2. Två exempel på hur förbättringsåtgärder är relaterade till typ av ändrad fysisk karaktär hos 480 
ytvattenförekomsten snarare än till miljön i stort eller den samhällsnyttiga verksamheten. 481 

En fördämning i ett vattendrag påverkar vanligtvis konnektiviteten* för biota och sediment. En annan 
viktig effekt är minskad flödeshastighet (som är en del av hydrologisk regim*) som i sin tur innebär en 
förändring i sedimentsammansättning och bottenstruktur. Bottenfauna** är mycket känsliga för 
effekterna av dessa förändringar men även fisk** påverkas i hög grad (till exempel genom en 
minskning och försämring av arters naturliga livsmiljöer eller genom att fördämningen är ett 
vandringshinder). Även makrofyter*** påverkas kraftigt (till exempel genom den minskade 
flödeshastigheten som leder till förändringar i täthet och förekomst av arter). Strandområdets struktur 
och djup påverkas också av en fördämning och en minskad flödeshastighet. Det kan också 
förekomma indirekta konsekvenser för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (till exempel högre 
vattentemperatur till följd av minskad flödeshastighet och minskad beskuggning). En sammantagen 
följd av dessa konsekvenser av förändringar i hydromorfologi är att ytvattenförekomstens ekologiska 
status inte är god. 
 
En fördjupning av ett vattendrag ändrar dess hydromorfologiska egenskaper. I detta fall påverkas 
särskilt variation i djup och bottenstruktur. Det kan dock också uppstå effekter på andra 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Sådana fysiska förändringar ytvattenförekomstens bottenstruktur 
leder vanligtvis till förändringar hos bottenfauna och kiselalger samt i makrofyter och fisksamhällen. 
 
* Hydromorfologisk kvalitetsfaktor, bilaga 3 i HVMFS 2019:25. 
** Biologisk kvalitetsfaktor, bilaga 1 i HVMFS 2019:25. 
*** Sverige har i dagsläget ingen bedömningsgrund eller systematisk övervakning av kvalitetsfaktorn makrofyter i 
vattendrag då kvalitetsfaktorn kiselalger visat sig vara en för svenska förhållanden bättre indikator på förändringar 
i vattendragens vattenkvalitet. Enligt vägledning för interkalibreringsarbetet (IC Guidance N14, 2011) har 
medlemsländerna möjlighet att välja att övervaka en av dessa parametrar. 
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 483 

En ytvattenförekomst kan ha blivit fysiskt förändrad på flera olika sätt och 484 

till följd av flera samhällsnyttiga verksamheter. Den kan till exempel ha rätats 485 

och fördjupats till förmån för sjöfart och samtidigt vara påverkad av en damm 486 

som möjliggör korttidsreglering av ett vattenkraftverk, vilket leder till flera 487 

olika typer av påverkan (se exemplet i Figur 6). Vattenmyndigheten bör i de 488 

fallen bestämma de enskilda samhällsnyttiga verksamheternas påverkan var för 489 

sig med hjälp av tabellerna i åtgärdsbiblioteket. Därefter kan de sammanställas. 490 

När vattenmyndigheten använder tabellerna i åtgärdsbiblioteket bör det 491 

beaktas att beskrivningarna i kolumnen med rubriken ”Den befintliga fysiska 492 

förändringens typ” inte är uttömmande, utan representerar de vanligaste 493 

typerna av fysiska ingrepp som påverkar en ytvattenförekomst på ett 494 

karakteristiskt sätt. Två exempel på påverkan, det vill säga den befintliga 495 

fysiska förändringens typ:  496 

• Strandkantsstabiliserande strukturer som används för att göra 497 
vattendragsfårans kanter hård i en stadsmiljö, betongkanter i 498 
hamnområden och träspont som har anlagts för att förhindra erosion eller 499 
för att skydda mot översvämningar har alla samma egenskaper i den 500 
bemärkelsen att de bildar en lodrät yta av vattendragsfårans kant. 501 

• Dammanläggningar med eller utan regleringsanordningar som anlagts 502 
tvärsöver vattendraget påverkar flödet och stör konnektiviteten. 503 

Oavsett vilken typ av miljön i stort eller samhällsnyttig verksamhet som ligger till grund 
för att en ytvattenförekomst är förklarad som KMV kan någon typ av fiskpassagelösning 
krävas om någon konstruktion såsom en fördämning hindrar uppströms fiskpassage (till 
exempel omlöp eller teknisk fiskpassage) och nedströms fiskpassage (till exempel 
fingaller för avledning och omlöp eller teknisk fiskpassage). Åtgärder för att förbättra 
flödet av både vatten (till exempel ekologiska flöden) och sediment (till exempel 
förbipassage av sediment) kan också behövas tillsammans med åtgärder för att förbättra 
strand- och bottenhabitat. I vissa situationer är det också relevant att fastställa om 
konstruktionen i sig kan förändras eller skötas annorlunda för att minska dess negativa 
effekter på vattenekosystemet. Ett sådant exempel kan vara att konstruera en öppning i 
ett befintligt översvämningsskydd, vilket gör att vattnet kan översvämma ett område som 
används för bete. Naturlig avsättning av sediment sker på betesmarken och området 
erhåller karaktären av ett svämplan. 
 
På samma sätt, oavsett grund för KMV, är det mindre viktigt om en ytvattenförekomst 
har invallats för att förbättra översvämningsskyddet eller för att möjliggöra sjöfart eller 
jordbruksanvändning när vattenmyndigheten överväger möjliga förbättringsåtgärder. Det 
är den fysiska förändringens karaktär som är av betydelse. Om bottenlevande djur, 
fiskar eller vattenväxter har skadats av invallningen behöver användningen av mjuk 
teknik (till exempel vegetation, natursten) snarare än hård teknik (till exempel betong) 
övervägas samtidigt som livsmiljöer skapas eller förbättras någon annanstans i 
ytvattenförekomsten (till exempel i bakvatten eller genom att minska invallningen). Detta 
oavsett syfte med invallningen. Beroende på de särskilda omständigheterna kan det 
även finnas skäl att omkonstruera invallningen eller överväga artificiell sedimenttillförsel. 
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 504 

Figur 6. Utdrag från åtgärdsbiblioteket med exempel för vatten i övergångszoner23 och kustvatten: 505 
Miljön i stort och samhällsnyttig verksamhet samt fysiska förändringar. 506 

5.2.1.2 2–3. Effekter på hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska 507 
kvalitetsfaktorer (S, tillstånd)  508 

Nästa två moment är att förstå hur ytvattenförekomstens tillstånd har 509 

påverkats av den fysiska förändringen. Detta görs genom att 510 

vattenmyndigheten bedömer de hydromorfologiska (och i förekommande fall 511 

fysikalisk-kemiska24) kvalitetsfaktorerna som direkt eller indirekt har 512 

påverkats till följd av en eller flera fysiska förändringar. 513 

Tabellerna i åtgärdsbiblioteket (se exemplet i Figur 7) visar hur vanligt det är 514 

för både hydromorfologiska respektive fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer att 515 

de direkt eller indirekt påverkas av den fysiska förändringen på 516 

ytvattenförekomstnivå. Detta illustreras genom att det görs åtskillnad mellan 517 

effekter som [++] alltid eller vanligtvis uppstår, de som uppstår [+] ibland, och 518 

de som [o] sällan eller aldrig uppstår. 519 

                                                           
 
23 Sverige har i dagsläget inte några ytvattenförekomster i övergångszon. 

24 Förändringar i fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är endast relevanta för identifiering av 
förbättringsåtgärder för MaxEP och GEP om förändringen orsakas av eller hänger samman med de 
identifierade ändringarna i hydromorfologi. Om till exempel en förändring i koncentrationen av 
näringsämnen eller av deras miljökonsekvenser (till exempel ökad övergödning) är resultatet av att 
vatten däms upp till följd av en fördämning är detta något som behöver beaktas. Om en förändring i 
näringsämneskoncentrationerna är resultatet av ett ökat utsläpp i ytvattenförekomsten är detta 
emellertid en fråga som ska hanteras med åtgärder i åtgärdsprogrammet, inte genom 
förbättringsåtgärder för GEP. 

PRESSURE Påverkan
Den befintliga fysiska 

förändringens typ 
Sj

öf
ar

t e
lle

r h
am

na
nl

äg
gn

in
g

Re
kr

ea
tio

ns
in

tr
es

se
; m

ar
in

or
, m

ar
in

 
in

fr
as

tr
uk

tu
r

U
rb

an
ise

rin
g,

 in
kl

us
iv

e 
in

du
st

ri

Sk
yd

d 
m

ot
 ö

ve
rs

vä
m

ni
ng

En
er

gi
 (f

ör
ny

ba
r e

ne
rg

i, 
ol

ja
 o

ch
 g

as
, 

til
lh

ör
an

de
 in

fr
as

tr
uk

tu
r)

Fi
sk

ev
er

ks
am

he
t; 

fis
ko

dl
in

ga
r; 

va
tt

en
br

uk
 

Se nedan lista

+ + + +
Muddring för sjöfart eller 
avledning av översvämning 

+ + + + +
Underhållsmuddring 

DRIVER  Drivkraft

Miljön i stort och samhällsnyttig verksamhet



80/22 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential - KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential : Remiss - vägledning Definition av ekologisk potential.pdf

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De typiska situationer som presenteras i tabellerna i åtgärdsbiblioteket kan 520 

användas när det saknas detaljerad hydromorfologisk eller fysikalisk-kemisk 521 

information för ytvattenförekomsten. I de flesta fall behöver 522 

vattenmyndigheten dock ha tillgång till information som har samlats in under 523 

exempelvis klassificeringsförfarandet eller genom övervakning. Resultat från 524 

egenkontrollen kan i enskilda fall vara avgörande för att göra en bra 525 

bedömning.  526 

Oavsett vilken metod som används för att fastställa effekterna av den fysiska 527 

förändringen på de hydromorfologiska eller fysikalisk-kemiska 528 

kvalitetsfaktorerna kan det i vissa fall uppstå situationer när 529 

vattenmyndigheten behöver göra mer specifika överväganden. Nedan följer 530 

några exempel: 531 

• När det fastställs om hydrologiska förändringar avseende kvantitet och 532 
dynamik för vattenflöde har påverkats av ändringen kan det uppstå 533 
behov att skilja mellan effekterna för kvantitet och effekterna för 534 
dynamik (och genom att ange ++, + eller 0) på effekterna för kvantitet 535 
respektive dynamik. 536 

• Indirekta effekter kan ibland vara viktigare än direkta effekter (till 537 
exempel kan bottenerosion nedströms vara en betydande indirekt 538 
effekt om en struktur stör sedimenttransporten). 539 

• Övermättnad av kväve som kan leda till dykarsjuka hos fisk nedströms 540 
utflödeskanalen i vattenkraftverk med stor fallhöjd. 541 

• Temperaturförändringar såsom kallare vatten under sommaren (som 542 
leder till minskad fisktillväxt) och varmare vatten under vintern (som 543 
leder till ökad metabolism, fiskdödlighet och brist på istäcke i 544 
vattendrag)25. 545 

• De hydromorfologiska typerna är också ett stöd för att bedöma hur 546 
känslig ytvattenförekomsten är för fysisk påverkan. Samma 547 
påverkanstryck med samma styrka kan få helt olika effekter beroende 548 
på vilken hydromorfologisk typ som förekommer. 549 

                                                           
 
25 Miljöåtgärder i vattenkraftverk. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:26. 
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 550 

Figur 7. Exempel från åtgärdsbiblioteket för vatten i övergångszoner och kustvatten: Fysiska 551 
förändringar och effekter på hydromorfologiska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. 552 

5.2.1.3 4. Effekter på biologiska kvalitetsfaktorer (I, miljökonsekvens) 553 

Det fjärde momentet är att förstå effekterna på de biologiska 554 

kvalitetsfaktorerna.  555 

Åtgärdsbiblioteket anger sannolikheten för att de konstaterade 556 

förändringarna hos de hydromorfologiska eller fysikalisk-kemiska 557 

kvalitetsfaktorerna ska leda till direkta eller indirekta skadliga effekter på var 558 

och en av de biologiska kvalitetsfaktorerna (se exemplet i Figur 8). Det görs 559 

genom att [++] betyder stor eller måttlig sannolikhet och [+] betyder låg 560 

sannolikhet. 561 

Det finns också en kort beskrivning av de typiska konsekvenserna för 562 

ekologin. Detta är relevant eftersom det belyser några av de mer komplexa 563 

sambanden och systemets förmåga att upprätthålla ekosystemtjänster. 564 

På vilket sätt hydromorfologiska förändringar (och i förekommande fall 565 

förändringar i fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer) har påverkat de biologiska 566 

kvalitetsfaktorerna i KMV:t framgår generellt av klassificerings- eller 567 

övervakningsresultaten. Vattenmyndigheten bör därför vid något skede 568 

kontrollera de typiska effekter som anges i åtgärdsbiblioteket mot de 569 

(övervakningsbaserade) data eller underlagen. Betydelsen av den uppmätta 570 

effekten i varje enskilt fall bör kvantifieras eller registreras i enlighet med detta. 571 

Som tidigare nämnts kan resultat från verksamhetsutövarnas egenkontroll 572 

avseende hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd vara avgörande för en 573 

bra bedömning. 574 

I fall där data saknas eller underlagen är bristfälliga kommer de typiska 575 

miljökonsekvenser som identifieras i åtgärdsbiblioteket att ge en bild av hur 576 

påverkan kan ha inverkat på ekosystemet före den fysiska förändringen. Det i 577 

sin tur gör det möjligt att bedöma det sannolika behovet av 578 

förbättringsåtgärder för att definiera MaxEP och GEP och som behöver vidtas 579 

för att uppnå GEP.  580 
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 581 

Figur 8. Utdrag från åtgärdsbiblioteket med exempel för vatten i övergångszoner och kustvatten: 582 
Fysiska förändringar och effekter på hydromorfologiska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och 583 
effekter på biologiska kvalitetsfaktorer. 584 

5.2.1.4 5. Potentiella relevanta åtgärder (R, respons) 585 

Nästa moment är att identifiera potentiella relevanta förbättringsåtgärder. 586 

När förändringens karaktär (påverkan), effekterna på hydromorfologiska och 587 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (tillstånd) och följderna för de biologiska 588 

kvalitetsfaktorerna (miljökonsekvenser) har fastställts, bör vattenmyndigheten 589 

ta fram en förteckning över potentiellt lämpliga förbättringsåtgärder. Dessa 590 

förbättringsåtgärder behövs för att definiera MaxEP och GEP. Det kommer i 591 

senare skede visa sig om dessa, eller liknande, förbättringsåtgärder redan är på 592 

plats och ger önskad effekt. Om så inte är fallet behöver förbättringsåtgärderna 593 

vidtas för att ytvattenförekomsten ska uppnå GEP. 594 

• Åtgärdsbiblioteket innehåller grupper av förbättringsåtgärder som 595 

vattenmyndigheten bör använda som utgångspunkt vid 596 

bedömningen av definitionen av MaxEP och GEP och som har till 597 

syfte att hantera specifika fysiska förändringar. Vissa 598 

förbättringsåtgärder är endast användbara för att hantera en specifik 599 

typ av påverkan (meandring ska till exempel i regel endast övervägas 600 

om en ytvattenförekomst har rätats eller kanaliserats) medan andra 601 

är mer generellt tillämpliga.26 Åtgärder för att förbättra livsmiljöer 602 

                                                           
 
26 Halleraker m.fl., Working Group ECOSTAT report on common understanding of using 
mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water 
bodies – Part 1: Påverkade av vattenlagring; EUR 28413; doi:10.2760/649695. 

– Vartia m.fl., WG ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures 
for reaching Good Ecological Potential for Heavily Modified Water Bodies, EUR 29132 EN, 
Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2018, ISBN 978-92-79-80305-5, 
doi:10.2760/444293, JRC110959. 

– Bussettini m.fl., Working Group ECOSTAT report on common understanding of using 
mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water 
bodies – Part 2: Impacted by flood protection structures, EUR 29131 EN; Europeiska 
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och sedimentregimen är två sådana allmänna åtgärder. 603 

Förbättringsåtgärderna i åtgärdsbiblioteket utgör bästa praxis, 604 

särskilt för vattendrag och kustvatten. Förbättringsåtgärder för sjöar 605 

kommer dock med tiden att behöva förbättras och uppdateras. 606 

För varje typ av fysisk förändring anger åtgärdsbiblioteket typiska och 607 

vanligt förekommande åtgärdsgrupper och om åtgärdsgruppen [++] alltid eller 608 

vanligtvis; [+] ibland eller [o] sällan eller aldrig anses minska effekterna av 609 

den fysiska förändringen i fråga. (se exemplet i Figur 9). 610 

 611 

 612 

Figur 9. Exempel från åtgärdsbiblioteket för vatten i övergångszoner och kustvatten: Fysiska 613 
förändringar och potentiellt relevanta förbättringsåtgärder (åtgärdsgrupper). 614 

I åtgärdsbiblioteket finns även listade åtgärdsgrupperna inklusive exempel 615 

på särskilda åtgärder som ingår i respektive grupp (se exemplet i Figur 10). 616 

Vattenmyndigheten och länsstyrelsen som arbetar med att definiera ekologisk 617 

potential bör känna till åtgärderna som ingår i åtgärdsgrupperna. Listorna med 618 

åtgärdsgrupper utgör ett stödjande verktyg i arbetet och ökar förståelsen för 619 

bredden på tillgängliga åtgärder. Vattenmyndigheten bör därför överväga ett 620 

brett spektrum av potentiellt tillgängliga åtgärder för att åstadkomma de 621 

nödvändiga ekologiska förbättringarna. 622 

                                                           
 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2018, ISBN 978-92-79-80290-4, 
doi:10.2760/875939, JRC110957 

– Rapport från workshop om miljöåtgärder för användning av inre vattenvägar för sjöfart, 
den 29–30 juni 2017, Bryssel. 
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 623 

Figur 10. Utdrag från åtgärdsbiblioteket med exempel för vatten i övergångszoner och kustvatten: 624 
Exempel på särskilda åtgärder inom åtgärdsgrupper. 625 

Listorna med åtgärdsgrupper och särskilda åtgärder i biblioteket är inte 626 

heltäckande utan det kan finnas andra åtgärder som kan vara relevanta. Det 627 

kan finnas alternativa eller lokalt lämpligare alternativ som kan ge ett liknande 628 

resultat i fråga om ekologisk förbättring och definition av ekologisk potential.  629 

I valet av potentiella förbättringsåtgärder bör vattenmyndigheten inrikta sig 630 

på sådana som är relevanta för de hydromorfologiska förändringarna och som 631 

är ekologiskt effektiva för den specifika ytvattenförekomsten. I Exempel 3 632 

beskrivs innebörden av ”relevanta” och ”ekologiskt effektiva” 633 

förbättringsåtgärder närmare. 634 

 635 
Exempel 3. Val av relevanta och ekologiskt effektiva förbättringsåtgärder 636 

Åtgärdsgrupper Exempel på särskilda åtgärder för att nå GEP

Förbättra morfologiska och/eller mångfald av habitat på 
havsbotten 

Utplacering av block, artificiella rev mm som nya habitat eller 
alternativa habitat för biota
Vågbrytare, pirar eller strandparallella ö-kostruktioner för att 
skapa djupvariation eller exponerade eller skyddade miljöer.
Lokalt hållbara urgrävningar och fördjupningar

Restaurering, rehabilitering eller återskapa intertidala 
eller grunda habitat  

Rehabilitering av habitat
Återansluta låglänta sankmarker (poldrar)
Återskapa tidvattenmiljöer 
Utplantering av vegetation, t ex i  planteringskorgar
Förbättra l ivsmiljöer i  bäckar eller bakvatten
Vågbrytare, strandparallella öar eller l iknande för att skapa 
skyddade förhållanden som främjar tidvattenrörelser
Kompensationsåtgärder t ex lekmiljöer för fisk
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 637 

När vattenmyndigheten i detta moment väljer förbättringsåtgärder som både 638 

är relevanta för de särskilda hydromorfologiska förändringarna och ekologiskt 639 

effektiva i relation till den specifika ytvattenförekomsten eller 640 

ytvattenförekomsterna är det en del i att bestämma MaxEP. 641 

Vattenmyndigheten ska alltså inte i detta skede göra någon bedömning av 642 

åtgärdens praktiska genomförbarhet. Den bedömningen kommer in i ett senare 643 

skede när vattenmyndigheten utreder ifall det finns skäl att besluta om 644 

undantag, till exempel mindre strängt krav för att åtgärden är omöjlig att 645 

genomföra. 646 

Vattenmyndigheten bör även beakta intilliggande ytvattenförekomster när 647 

förbättringsåtgärder väljs ut. Om den effekt som behöver förbättras direkt eller 648 

indirekt27 omfattar eller berör hydrologisk regim, fiskvandring, 649 

                                                           
 
27 Direkta effekter kan uppstå genom uppförande av ett hinder eller fysisk borttagning av 
livsmiljöer genom muddring. Indirekta effekter på livsmiljöer kan uppstå till följd aven 
förändring i hydromorfologiska processer – fördjupning eller utvidgning kan till exempel öka 
eller minska flödeshastigheten, vilket i sin tur gör miljön mindre lämplig för vissa arter eller 
leder till förändrade sedimenteringsmönster eller erosion, som indirekt ändrar livsmiljötypen 
lokalt. 

Valet av potentiella förbättringsåtgärder som är relevanta för hydromorfologiska 
förändringar och som är ekologiskt effektiva för den specifika ytvattenförekomsten eller 
de specifika vattenförekomsterna bör ta hänsyn till följande: 

• Ytvattenförekomstens naturliga hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska 
karaktär. 

• Andra egenskaper hos ytvattenförekomsten eller ytvattenförekomsterna som är 
relevanta för biota, till exempel typ av fisksamhälle, sediment (till exempel 
grovt, fint) och livsmiljöer (till exempel hydromorfologisk typ). 

• Om åtgärden är lämplig för att hantera de befintliga ekologiska konsekvenserna 
och ger ekologisk fördel. Åtgärder som inte medför ekologiska fördelar bör inte 
beaktas. 

Exempel: Återkoppling av biflöden är vanligtvis en relevant förbättringsåtgärd för att 
återställa ekologiskt kontinuum i vattendrag. Om det inte finns några biflöden som kan 
återkopplas i ett KMV är åtgärden inte relevant i just den ytvattenförekomsten. 
Exempel: Konnektiviten är vanligtvis relevant, för all biota som migrerar, för den berörda 
ytvattenförekomsten och för ytvattenförekomster uppströms eller nedströms. Om det inte 
finns några betydande ekologiska fördelar av åtgärder som återställer konnektiviteten 
kan konnektivitetsåtgärder uteslutas från valet av potentiella förbättringsåtgärder för 
MaxEP. 
Jämför även avgörande från Mark- och miljööverdomstolen (M 8897-19) där framgår att 
krav på fiskväg kan ställas både utifrån 2 kap. 3 § miljöbalken och miljökvalitetsnormer 
trots förekomst av invasiva arter. ”Villkor om fiskväg för uppströmsvandring vid kraftverk. 
Prövningen har avsett en vattenförekomst som är klassad till måttlig status baserat på 
en expertbedömning av den biologiska kvalitetsfaktorn fisk, vilken i sin tur baserats på 
att kvalitetsfaktorn konnektivitet är klassad till dålig status beroende på vandringshinder 
för fisk. MÖD har bedömt frågan om fiskväg utifrån förutsättningen att det finns 
signalkräftor nedströms kraftverket och flodkräftor uppströms. MÖD har ansett att 
förekomsten av flodkräfta uppströms inte inneburit att de funnits förutsättningar att 
frångå de krav som följer av 2 kap 3 § miljöbalken och miljökvalitetsnormerna för vatten. 
MÖD har därför förenat tillståndet med villkor om fiskväg för uppströmsvandring.” 
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sedimenttransport28 eller liknande ekologiska eller hydromorfologiska 650 

processer utanför ytvattenförekomstens gräns, bör valet av åtgärder ta hänsyn 651 

till behovet av att upprätthålla och förbättra dessa processer även utanför 652 

ytvattenförekomstens gräns. 653 

Till exempel kan åtgärder för att upprätthålla konnektivitet för fisk väljas 654 

när vattenmyndigheten definierar MaxEP och GEP för en ytvattenförekomst. 655 

Detta eftersom sådana åtgärder behövs för att återställa förbindelsen med 656 

ytvattenförekomster uppströms och nedströms. 657 

Ett annat exempel gäller sediment. Om förbättringen av ett kustnära 658 

rekryteringsområde för fisk kräver tillförsel av sediment, kan det vara att 659 

föredra att ändra en vågbrytare uppströms. Detta för att underlätta den 660 

naturliga och långsiktiga förflyttningen av sediment längs kusten, snarare än 661 

att utvinna och transportera material från en källa som är nedströms.  662 

När vattenmyndigheten använder åtgärdsbiblioteket kan det vara 663 

nödvändigt att välja förbättringsåtgärder som inte är direkt kopplade till de 664 

fysiska förändringarna i ytvattenförekomsten eller som tillhör förteckningen 665 

över åtgärder för en annan ytvattenkategori. Exempel: Figur 11 nedan visar ett 666 

vattendrag som är indelat i flera ytvattenförekomster varav en är uppdämd. 667 

Den uppdämda ytvattenförekomsten är förklarad som KMV av kategorin 668 

vattendrag men dess planform liknar en sjö. Uppströms och nedströms 669 

dämningsområdet finns naturliga ytvattenförekomster av kategorin vattendrag. 670 

Dessa ytvattenförekomster behöver också beaktas avseende den ursprungliga 671 

hydromorfologiska typen för KMV:t när en ytvattenförekomst förklaras som 672 

KMV och när MaxEP och GEP. För att säkerställa att kvalitetskravet GES kan 673 

följas för dessa ytvattenförekomster kan ytterligare försiktighetsåtgärder 674 

behöva beaktas. Ekologiskt kontinuum (till exempel tillgång till lämpliga 675 

habitat respektive möjlighet att migrera) måste också säkerställas för de 676 

typspecifika fiskarterna i nedströms och uppströms naturliga 677 

ytvattenförekomster. I detta sammanhang är det relevant att påminna om 678 

kravet på att förklarande av KMV inte permanent får hindra eller äventyra 679 

uppnåendet av kvalitetskraven i andra ytvattenförekomster inom samma 680 

avrinningsdistrikt. Förklarandet av KMV måste även vara förenligt med 681 

genomförandet av gemenskapens övriga miljölagstiftning.29 En förutsättning är 682 

också att ytvattenförekomsterna har avgränsats korrekt.30 Ett magasin kan till 683 

exempel inte omfatta längre fritt strömmande vattendragssträckor, med 684 

undantag för korta sträckor (till exempel upp till 1 km). Ett enskilt KMV kan 685 

alltså inte vara en blandning av olika vattenkategorier. 686 

                                                           
 
28 Sedimenttransport är förutsättning för att upprätthålla habitat som är lämpliga lek- och 
fortplantningsplatser. 

29 Se 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen och avsnitt 3.1.3 i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning om KMV.  

30 Se Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2017:20) om 
kartläggning och analys av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Jfr 
även i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om KMV och CIS Guidance document no. 
2. 
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 687 

Figur 11. Ändring av vattendrag till sjö och förbindelser med uppströms och nedströms 688 
vattendragssträckor. Notera att vattendragen uppströms och nedströms också kan vara KMV, men utgör 689 
separata ytvattenförekomster. 690 

5.2.1.5 Utvärdera möjliga förbättringsåtgärder för att definiera 691 
MaxEP och GEP  692 

Det sjätte och sista momentet är att utvärdera möjliga förbättringsåtgärder för 693 

att definiera MaxEP och GEP. Det innebär att vattenmyndigheten behöver 694 

skilja mellan förbättringsåtgärder för att definiera MaxEP och GEP och 695 

återställandeåtgärder för att uppnå GES. De möjliga förbättringsåtgärder som 696 

beaktas vid definition av MaxEP och GEP och riktas mot effekterna av 697 

hydromorfologisk påverkan, kan i stort sett vara desamma som de åtgärder 698 

som kan bidra till att nå GES (dock inte i samma omfattning). Målet att 699 

återställa naturliga hydromorfologiska processer i syfte att nå GES har dock 700 

redan uteslutits när ytvattenförekomsten förklarats som KMV. Detta eftersom 701 

det skulle innebära betydande negativ påverkan på miljön i stort, på den 702 

samhällsnyttiga verksamheten, eller båda. Därför behöver fullständiga 703 

återställandeåtgärder (till exempel avlägsnande av en fördämning, 704 

översvämningsskydd eller vågbrytare för att underlätta återställande av 705 

naturliga processer) inte betraktas som förbättringsåtgärder vid definition av 706 

GEP. I stället måste vattenmyndigheten överväga hela skalan av åtgärder som 707 

är relevanta i förhållande till KMV:ts närmast jämförbara vattenkategori och 708 

typ av ytvattenförekomst. Dessa ska syfta till att återställa de naturliga 709 

hydromorfologiska processerna så långt det är möjligt alternativt återställa den 710 

ekologiska funktionen så långt det är möjligt med hänsyn tagen till att 711 

åtgärderna är anpassade till de förutsättningar som gäller för KMV:t. 712 

Exempel: I exemplet ovan (Figur 11 på sidan 37) med en uppdämning (det vill 713 

säga en förändring av ett rinnande tillstånd till ett mer stillastående) kan 714 

förbättringsåtgärder så som faunapassager med vattendragskaraktär och 715 

skapande av livsmiljöer långt upp i uppdämningsområdet avsevärt förbättra 716 
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situationen. Förbättringsåtgärderna kommer dock inte vara tillräckliga för att 717 

helt uppnå de vattendragsförhållanden som behövs för att uppnå GES.  718 

I många fall kan dessutom en åtgärds omfattning eller ambitionsnivå och en 719 

kombination av åtgärder vara det som skiljer mellan åtgärder för att uppnå 720 

GES och åtgärder för att definiera och uppnå GEP. 721 

Exempel: När det gäller återställandeåtgärder som rör vattenflöde finns det 722 

flödeskomponenter som definierar ekologiskt flöde, det vill säga det flöde som 723 

krävs att uppnå GES. Dessa flödeskomponenter omfattar storleken av flödet, 724 

dess frekvens och varaktighet, tidpunkten för flödet och flödets 725 

förändringshastighet. Uppnåendet av GEP är kopplat till minskad storlek på 726 

dessa flödeskomponenter (miljöanpassat flödet) än vad som krävs för att 727 

uppnå GES. Därför kommer valet av förbättringsåtgärder för GEP att bero på 728 

det tillgängliga flödet. Det kan också krävas en del vatten för att uppnå GEP 729 

som stödjer förbättringar i biologin med hänsyn taget till förhållanden som 730 

ligger nära bästa approximation av ekologiskt kontinuum (GEP-flöde). 731 

5.2.2 D2.2) Uteslut eller ändra utformning på 732 
förbättringsåtgärder med betydande negativ påverkan på 733 
miljön i stort eller en samhällsnyttig verksamhet31 734 

I delsteg D2.2) ska vattenmyndigheten utesluta eller ändra utformning på de 735 

förbättringsåtgärder i den första förteckningen som har betydande negativ 736 

påverkan på miljön i stort eller en samhällsnyttig verksamhet. Det vill säga de 737 

förbättringsåtgärder som ensamt eller i kombination leder till att 738 

ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär förbättras i den 739 

omfattningen att GES kan uppnås. Det är viktigt att vattenmyndigheten (med 740 

stöd från centrala myndigheter) fastställer när en negativ påverkan är 741 

betydande, eftersom det kan påverka ambitionsnivån för ekologiska 742 

förbättringar och med vilken omfattning åtgärder behöver vidtas. Om 743 

vattenmyndigheten utesluter åtgärder på grund av betydande negativ påverkan 744 

på miljön i stort eller på en samhällsnyttig verksamhet, bör det göras för den 745 

nivå av specifika förbättringsåtgärder som ingår i en av de åtgärdsgrupper som 746 

finns i åtgärdsbiblioteket. Hela åtgärdsgrupper bör inte uteslutas, eftersom det 747 

i så fall inte skulle gå att differentiera åtgärderna från fall till fall (till exempel i 748 

fråga om vissa vattenmängder i vattensystemet). 749 

Vattenmyndigheten bör beakta nedan fem punkter för att uppnå en 750 

transparant och tydlig process för bedömning av betydande negativ påverkan. 751 

All nödvändig information bör redan finnas från KMV-förklarandet men vissa 752 

delar kan behöva preciseras.  753 

5.2.2.1 Punkt 1: Ange typ av miljön i stort respektive samhällsnyttig 754 
verksamhet 755 

Vilken typ av samhällsnyttig verksamhet som avses kan i vissa fall vara tydlig 756 

(till exempel lagring av vatten för kraftproduktion). I andra fall kan det krävas 757 

ytterligare förtydliganden (till exempel för urban miljö) eller en tydligare 758 

                                                           
 
31 Jfr avsnitt 5.4.4.2 Exclude or redesign measures that have a significant adverse effect on 
use or wider environment (Sub-step B2) CIS Guidance Document No. 37. 
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definition av tillämpningsområdet (till exempel för miljön i stort). Se avsnitt xx 759 

i KMV-vägledningen. 760 

5.2.2.2 Punkt 2: Ange nyttan med miljön i stort respektive den 761 
samhällsnyttiga verksamheten  762 

Det är viktigt att känna till den specifika samhällsnyttan med miljön i stort 763 

respektive de olika samhällsnyttiga verksamheterna (el- eller reglerkraft). Se 764 

avsnitt xx i KMV-vägledningen. 765 

5.2.2.3 Punkt 3: Ange vilka typer av negativ påverkan som 766 
förbättringsåtgärderna kan få för miljön i stort och de 767 
samhällsnyttiga verksamheterna  768 

Negativ påverkan på miljön i stort respektive på de samhällsnyttiga 769 

verksamheterna, kan omfatta förluster av viktiga nyttor (till exempel 770 

översvämningsskydd, dränering, farbarhet eller rekreation) eller 771 

produktionsförluster (till exempel från vattenkraft eller jordbruksprodukter). 772 

Se avsnitt xx i KMV-vägledningen. 773 

Exempel på typer av negativ påverkan som åtgärder kan få för 774 

samhällsnyttiga verksamheter finns i Tabell 3. 775 

 776 
Tabell 3. Exempel på negativ påverkan som åtgärder kan få för samhällsnyttiga verksamheter. 777 

Typer av allmän negativ påverkan av 

förbättringsåtgärder på samhällsnyttig 

verksamhet 

Exempel på negativ påverkan av förbättringsåtgärder avseende specifika 
samhällsnyttiga verksamheter 

Produktionsbortfall • Lagring för vattenkraft: Förlust av elproduktion 

• Jordbruk: Minskning av jord- och skogsbruksproduktion 

Risk för säkerheten för den samhällsnyttiga 
verksamheten 

• Lagring för vattenkraft: Betydande risk för regional eller 
nationell energitrygghet 

• Lagring för vattenförsörjning: Minskad försörjningstrygghet, 

även för sjöfart 

• Jordbruk: Risker för en tryggad livsmedelsförsörjning 

Risker för säkerhet, hälsa och 

samhälleligt välbefinnande 

• Översvämningsskydd: Ökad risk för översvämning i 

närliggande områden 

• Sjöfart: Konsekvenser för säkerheten vid 
kommersiell/rekreationsinriktad och militär sjöfart 

Socioekonomiska effekter med mätbara 

konsekvenser för den allmänna välfärden 

• All användning: Förlust av arbetstillfällen/sysselsättning, 

förlust av inkomster för den offentliga sektorn (därtill knutna 

skatter) 

• Jordbruk: Konsekvenser för en levande landsbygd. 

Effekter på minskade utsläpp av 

växthusgaser 
• Lagring för vattenkraft: Ökade utsläpp när en del av 

vattenkraftsproduktionen ersätts med konventionell energi 

• Sjöfart: Ytterligare utsläpp från tonnage som flyttats till andra 

transportmedel, särskilt väg- eller lufttransporter 



80/22 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential - KS2022/1122-2 Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential : Remiss - vägledning Definition av ekologisk potential.pdf

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.2.2.4 Punkt 4: Ange i vilken skala/grad bedömningen av 778 
betydande negativ påverkan på miljön i stort respektive 779 
samhällsnyttig verksamhet gjorts. 780 

Vattenmyndigheten bör (med stöd från centrala myndigheter) bryta ner den 781 

bedömning av betydande negativ påverkan som är gjord på nationell nivå (till 782 

exempel antal TWh eller hektar jordbruksmark) till betydande negativ 783 

påverkan på en mindre geografisk skala (till exempel HARO-värden32 eller 784 

klustergrupper) i syfte att kunna göra bedömningen på lokal nivå. Detta beror 785 

på att en åtgärd, med hänsyn till de lokala förhållandena, kan ha betydande 786 

negativ påverkan på en plats, men inte på en annan. 787 

Bedömningen på lokal nivå har dock inte något samband med en enskilds 788 

personliga intresse eller ett enskilt företags privata intressen utan ska kopplas 789 

till ett bredare allmänt intresse (till exempel trygg elförsörjning för invånare 790 

eller ett visst samhälle). Det är dessutom nödvändigt att se till att samma 791 

utgångspunkt används för bedömningen av betydande negativ påverkan för 792 

olika användare. Annars skulle fall där förbättringsåtgärder redan har vidtagits 793 

vara missgynnade. Vattenmyndigheten bör använda de metoder och 794 

bedömningar Havs- och vattenmyndigheten tagit fram enskilt eller i samarbete 795 

med andra centrala myndigheter. 796 

Exempel: Jämförelse mellan två olika vattenuttag från ett vattendrag. Det 797 

första uttaget baseras på ett gammalt tillstånd, där det är tillåtet att ta ut allt 798 

vatten och det inte finns någon skyldighet att säkerställa ett visst flöde i 799 

vattendraget. Det andra uttaget baseras på ett nyare tillstånd som innehåller ett 800 

modernt miljökrav på ett minimiflöde i vattendraget. Detta flöde är dock inte 801 

tillräckligt för att uppnå GES. Kravet på att tillhandahålla ett ekologiskt flöde 802 

för att uppnå GES skulle leda till att produktionsbortfallet för det första uttaget 803 

skulle bli mycket större (till exempel 20 %) än för det andra uttaget (till 804 

exempel 5 %). Det skulle vara till stor nackdel för det andra uttaget (som redan 805 

har ett modernt miljökrav på minimiflöde) om produktionsförlusten för det 806 

första uttaget bedöms vara betydande och det bedöms som obetydligt för det 807 

andra. Därför bör produktionsförlusten i detta fall inte knytas till någon 808 

särskild uttagsverksamhet, utan till den ekonomiska sektorn och till effekterna 809 

på regional eller nationell nivå. 810 

Vattenmyndigheten behöver vidare ta hänsyn till hela avrinningsområdet 811 

när beslut fattas om betydelsen av den negativa påverkan. I synnerhet kan en 812 

åtgärd ha en negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet på en viss plats 813 

i avrinningsområdet men samtidigt ha en positiv effekt på samma typ av 814 

samhällsnyttig verksamhet på en annan plats i avrinningsområdet, till exempel 815 

rekreation eller fiske. 816 

Se avsnitt xx i KMV-vägledningen. 817 

                                                           
 
32 Värden på huvudavrinningsområdesnivå. 
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5.2.2.5 Punkt 5: Bekräfta vad som är betydande och vad som inte är 818 
betydande negativ påverkan för varje viktig typ av negativ 819 
påverkan 820 

Slutligen behöver vattenmyndigheten vara säker på när en negativ påverkan 821 

blir en betydande negativ påverkan. Denna gräns är i regel redan definierad av 822 

vattenmyndigheten själv eller av centrala myndigheter. Se avsnitt 8.2 i KMV-823 

vägledningen. 824 

Exempel: Hur ska till exempel en nivå av betydande negativa påverkan på 825 

mindre än 5 % av den årliga produktionen av el jämföras med en naturlig 826 

variation i den årliga produktionen på 5–10 %? Naturlig variation innebär att 827 

torra år innebär en viss energiförlust och därför bör alla former av minskning 828 

av produktionen av energi (baslastproduktion) inte automatiskt betraktas som 829 

betydande negativ påverkan.  830 

I vissa fall kan skillnaden mellan ingen negativ påverkan och betydande 831 

negativ påverkan vara förhållandevis liten, till exempel vid 832 

översvämningsskydd mot 100-årsflöden eller reglerkraft. 833 

Vattenmyndigheten (med stöd från centrala myndigheter) behöver i vissa fall 834 

ta fram kriterier alternativt gränsvärden för bedömning om huruvida 835 

förbättringsåtgärderna som sammanställts i delsteg D2.2 skulle ha en 836 

betydande (eller inte betydande) påverkan på miljön i stort eller den 837 

samhällsnyttiga verksamheten. Detta är viktigt för att skapa en klar och öppen 838 

process vid fastställande av MaxEP33. Kriterierna alternativt gränsvärdena 839 

behöver spegla effekterna på de olika nyttor som miljön i stort eller den 840 

samhällsnyttiga verksamheten ger. Flera kriterier eller gränsvärden kan till 841 

exempel behöva användas för samma samhällsnyttiga verksamhet i stället för 842 

ett enda kriterium eller gränsvärde. 843 

5.2.2.6 Övergripande frågor 844 

De förbättringsåtgärder som vattenmyndigheten bedömer kommer att behövas 845 

för att uppnå GEP bör inte heller negativt påverka annan samhällsnyttig 846 

verksamhet eller miljön i stort som tidigare nämnts.  847 

Exempel: Åtgärder som vattenmyndigheten bedömer kommer att behövas 848 

för att uppnå GEP i en ytvattenförekomst som påverkas av 849 

översvämningsskydd skulle även kunna påverka sjöfarten (och dess säkerhet). 850 

Exempelvis kan en åtgärd vara att ta bort översvämningsskyddet i syfte att 851 

återskapa kontakten mellan vattendraget och dess svämplan för att uppnå GEP. 852 

Om vattenflödet ändras kan detta leda till en förskjutning av huvudfåran eller 853 

att den generellt blir grundare, vilket i båda fallen kan få betydande 854 

konsekvenser för sjösäkerheten. 855 

Följande alternativa situationer skulle kunna bli aktuella när 856 

vattenmyndigheten ska bedöma betydande negativ påverkan på mer än en av 857 

miljön i stort och en samhällsnyttig verksamhet: 858 

                                                           
 
33 JRC technical report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good 
Ecological Potential for heavily modified water bodies (2016). 
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• När det finns flera samhällsnyttiga verksamheter respektive miljön i stort 859 
och effekten av förbättringsåtgärderna på någon av dessa är betydande ska 860 
betydande negativ påverkan gälla för den aktuella förbättringsåtgärden. 861 

• När det finns flera miljön i stort respektive samhällsnyttiga verksamheter 862 
och ingen av dessa påverkas i betydande omfattning men flera effekter 863 
ligger mycket nära det relevanta tröskelvärdet (det vill säga nästan 864 
betydande) kan detta föranleda ytterligare utredning om den sammanlagda 865 
kumulativa effekten anses innebära betydande negativ påverkan. 866 

• I andra fall där ingen av miljön i stort respektive de samhällsnyttiga 867 
verksamheterna är i närheten av att påverkas på ett betydande sätt av en 868 
viss förbättringsåtgärd (det vill säga den förbättringsåtgärden ensam) 869 
förväntas inte heller de kumulativa effekterna av åtgärderna att vara 870 
betydande. 871 

5.2.2.7 Bedömning av betydande negativ påverkan som en iterativ 872 
process 873 

När vattenmyndigheten befinner sig i steg D2.2) med syfte att utesluta eller 874 

ändra utformning på förbättringsåtgärder med betydande negativ påverkan 875 

kan det ske genom en iterativ process. En förbättringsåtgärd som 876 

vattenmyndigheten inledningsvis bedömer skulle medföra betydande negativ 877 

påverkan, kan ändras till en åtgärd med lägre ambitionsnivå som inte innebär 878 

betydande negativ påverkan. Den åtgärden kan sedan beaktas när 879 

vattenmyndigheten ska definiera MaxEP. 880 

I många fall finns det flera orsaker till att det behövs en ändring, till exempel 881 

i fråga om mängden vatten eller längden på de morfologiska 882 

förbättringsåtgärder som ska genomföras. 883 

När det gäller åtgärder som rör flöde kan säkerställandet av en viss mängd 884 

vatten som är nödvändig för att upprätta ett GEP-flöde34 innebära en 885 

betydande negativ påverkan. Ytterligare flöde med en annan (begränsad) 886 

vattenvolym behöver nödvändigtvis inte innebära betydande negativ påverkan 887 

och bör i så fall ingå i uppsättningen förbättringsåtgärder för att definiera 888 

MaxEP. 889 

Dessutom kan kombinationer av förbättringsåtgärder vara relevanta för att 890 

omforma förbättringsåtgärder i syfte att minska en negativ påverkan så att den 891 

inte längre är betydande. Till exempel genom att bedöma om det är relevant 892 

med andra eller ytterligare förbättringsåtgärder, inklusive teknisk 893 

uppgradering, ombyggnad eller modernisering av redan befintliga eller 894 

föreslagna förbättringsåtgärder. 895 

                                                           
 
34 Se definition se begreppslista. 
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5.2.3 D2.3) Välj ekologiskt mest gynnsamma åtgärder för att 896 
hantera alla hydromorfologiska förändringar för bästa 897 
approximation av ekologiskt kontinuum 898 

Delsteg D2.3) innebär att när vattenmyndigheten uteslutit de 899 

förbättringsåtgärder som skulle få betydande negativ påverkan ska 900 

vattenmyndigheten välja den åtgärd eller kombination35 av 901 

förbättringsåtgärder som ger den bästa förbättringen av de ekologiska 902 

strukturerna och funktionerna och som tar itu med alla relevanta 903 

hydromorfologiska förändringar. Detta med hänsyn till behovet av att 904 

säkerställa bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 905 

För att välja förbättringsåtgärder behöver vattenmyndigheten ha kunskap 906 

om de typspecifika ekologiska konsekvenserna som baseras på biologiska 907 

kvalitetsfaktorer och om vilka hydromorfologiska förhållanden som bör 908 

förbättras för att de biologiska förhållandena ska förbättras. 909 

Vattenmyndigheten bör alltså ha kunskaper om den biologiska responsen på de 910 

förbättringsåtgärder som är relevanta för de specifika hydromorfologiska 911 

förändringarna. Vattenmyndigheten bör beakta nyttan med varje åtgärd eller 912 

kombination av åtgärder för de berörda biologiska kvalitetsfaktorerna. Hänsyn 913 

bör tas till att de ekologiska behoven kan vara olika vid olika tidpunkter. Till 914 

exempel reproduktionsperioder och miljökonsekvenser för vegetationsintrång. 915 

Om det finns tillräcklig information om vilka kvalitetsfaktorer som inte 916 

uppnår god status och om olika åtgärder bidrar till de ekologiska förbättringar 917 

som krävs bör alla dessa åtgärder ingå i vattenmyndighetens första 918 

sammanställning av förbättringsåtgärder för definition av MaxEP. Samtidigt 919 

som förbättringsåtgärder fastställs för MaxEP bör de dessutom vara tillräckliga 920 

för att förbättra de ekologiska underskotten i största möjliga utsträckning, det 921 

vill säga även förbättringsåtgärder som endast förväntas ge ett litet bidrag till 922 

ekologisk förbättring bör inkluderas. 923 

Om det saknas uppgifter bör vattenmyndigheten tillämpa en strategi som 924 

baseras på försiktighet. Fler relevanta förbättringsåtgärder bör då införas i den 925 

första förteckningen över potentiellt lämpliga förbättringsåtgärder. Eventuellt 926 

kan vissa av dessa senare uteslutas när erforderligt stöd blir tillgängligt. Det är 927 

dessutom god praxis att först överväga förbättringsåtgärder där det finns en 928 

hög grad av säkerhet avseende att de kommer att förbättra de ekologiska 929 

förhållandena och säkerställa bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 930 

I detta sammanhang är det relevant att påminna om att för MaxEP krävs att 931 

vattenmyndigheten säkerställer bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 932 

Om detta kan säkerställas utifrån förteckningen av förbättringsåtgärder 933 

används den som stöd för att definiera MaxEP och därefter GEP, och för att 934 

senare bedöma vilka åtgärder som krävs för att uppnå GEP. I detta 935 

                                                           
 
35 Ur praktisk synvinkel innebär begreppet ”kombinationer” att åtgärder bör väljas med 
hänsyn till andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att åstadkomma betydande 
förbättringar. Att skapa livsmiljöer på ett svämplan kan till exempel bara vara ekologiskt 
effektivt om åtgärderna för översvämning förbättras tillräckligt mycket eftersom svämplan 
delvis bildas genom översvämningar. 
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sammanhang måste också den mest relevanta ytvattenkategorin och typen av 936 

ytvattenförekomst tas hänsyn till för att säkerställa att alla relevanta 937 

förbättringsåtgärder har beaktats. 938 

Om uppsättningen åtgärder inte säkerställer bästa approximation av 939 

ekologiskt kontinuum (till exempel om ytvattenförekomsten är utan vatten 940 

under vissa delar av året) måste den första sammanställningen av 941 

förbättringsåtgärder ses över, för att kontrollera om det finns någon annan 942 

(alternativ) kombination av förbättringsåtgärder som gör det möjligt att uppnå 943 

bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 944 

5.3 D3) Bestäm hydromorfologiska förhållanden 945 

för MaxEP 946 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma de hydromorfologiska 947 

förhållandena för MaxEP. När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk 948 

potential för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån 949 

de hydromorfologiska bedömningsgrunderna36 för den ytvattenkategori som 950 

KMV:t bäst stämmer överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en 951 

hydromorfologisk kvalitetsfaktor: 952 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 953 

karaktär ska hög status för den bedömda hydromorfologiska 954 

kvalitetsfaktorn ersättas med maximal potential.37 955 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 956 

karaktär ska den bedömda hydromorfologiska kvalitetsfaktorns status 957 

ersättas med maximal potential i det fall den motsvarar de högsta 958 

ekologiska förhållanden som kan uppnås.38 959 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.39 960 

MaxEP innebär att de hydromorfologiska förhållandena ska överensstämma 961 

med att den enda påverkan på ytvattenförekomsten är den som kommer från 962 

ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär efter det att alla 963 

förbättringsåtgärder har vidtagits. Det innebär att vattenmyndigheten måste 964 

säkerställa att förhållandena i praktiken ligger närmast ett ekologiskt 965 

oförändrat tillstånd, särskilt i fråga om migrerande fauna och lämpliga lek- och 966 

fortplantningslokaler.40  967 

                                                           
 
36 I bilaga 3 till HVMFS 2019:25. 

37 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

38 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

39 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

40 bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 
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De återställandeåtgärder som vid KMV-förklarandet41 bedömdes innebära 968 

betydande negativ påverkan ska inte genomföras42. Däremot kan i vissa fall en 969 

sådan åtgärd genomföras fast i en mindre omfattning. Det kan till exempel vara 970 

möjligt att säkerställa viss förbättring av planformen samtidigt som 971 

markavvattningen bibehålls. Se avsnitt 5.2.1.5 och 5.2.2. 972 

Vattenmyndigheten bör basera de hydromorfologiska förhållanden som 973 

gäller för MaxEP på: 974 

• de hydromorfologiska förhållanden i ytvattenförekomsten som har 975 

ändrats genom de fysiska förändringar som följer av orsaken till att 976 

ytvattenförekomsten förklarats som KMV och 977 

• de förväntade effekterna av förbättringsåtgärderna (för MaxEP) på de 978 

hydromorfologiska förhållandena. 979 

 980 

MaxEP är referensförhållandet för ett KMV. Därför kan de 981 

hydromorfologiska förhållanden som definieras för MaxEP användas för att 982 

bestämma närmast jämförbara hydromorfologiska typ av ytvattenförekomst. 983 

Den hydromorfologiska typen är framför allt relevant för att definiera MaxEP i 984 

fråga om biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som påverkas av 985 

de hydromorfologiska förhållandena.  986 

En ytvattenförekomsts närmast jämförbara hydromorfologiska typ är 987 

baserad på den mest jämförbara ytvattenkategorin (se avsnitt 0), nationell 988 

typologi, hydromorfologiska förhållanden för MaxEP och de ekologiska 989 

konsekvenserna av den hydromorfologiska förändringen. 990 

De hydromorfologiska förhållandena för MaxEP kan likna förhållandena för 991 

en annan hydromorfologisk typ än den ytvattenförekomsten naturligt hade före 992 

den fysiska förändringen. 993 

 994 

 995 

                                                           
 
41 Se avsnitt xx i KMV-vägledningen.  

42 Notera att krav på vissa åtgärder kan komma av annan EU-rätt. 

Närmast jämförbara kategori av ytvattenförekomst enligt 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25 
”När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-
kemiska kvalitetsfaktorer ska detta göras utifrån bedömningsgrunderna i bilaga 1–5 för den ytvattenkategori 
som den konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomsten bäst stämmer överens med.” 
 
Närmast jämförbara typ av ytvattenförekomst enligt bilaga V 1.2.5 vattendirektivet 
”återspeglar så långt det är möjligt de värden som gäller för den närmast jämförbara typen av 
ytvattenförekomst, givet de fysikaliska förhållanden som beror på vattenförekomstens konstgjorda eller 
kraftigt förändrade karakteristika.” 
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Om möjligt ska den närmast jämförbara hydromorfologiska typ av 996 

ytvattenförekomst bestämmas ur den ursprungliga naturliga 997 

ytvattenförekomsten (det vill säga före den fysiska förändringen).  998 

Den närmast jämförbara typen kan i vissa fall vara densamma som den 999 

ursprungliga naturliga ytvattenförekomstens hydromorfologiska typ men med 1000 

en försämrad kvalitet på livsmiljön. Det vill säga, tillståndet hos de 1001 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är sämre än god status men nära 1002 

otillfredsställande status43 hos den ursprungliga naturliga 1003 

ytvattenförekomsten. Exempel: En ytvattenförekomst av typ E Vattendrag i 1004 

finkorniga sediment (sand till lera) av undertypen Ef Svagt meandrande till 1005 

meandrande vattendrag med breda svämplan utan tydlig dalgång44 har rätats, 1006 

breddats och fördjupats. Typen och undertypen är fortfarande samma men 1007 

ytvattenförekomstens morfologi och hydrologiska regim (dess specifika 1008 

flödeseffekt) motsvarar otillfredsställande status. 1009 

Den närmast jämförbara typen av ytvattenförekomst kan också vara en 1010 

annan än den ursprungliga naturliga hydromorfologiska typen av 1011 

ytvattenförekomst. Exempel: När en ytvattenförekomst som är ett vattendrag 1012 

ändras genom en uppdämning ändras den från ett mer snabbflytande (snabbt 1013 

flöde, hög energi mer förknippat med de övre delarna av ett vattensystem) till 1014 

en långsammare vattendragstyp (långsammare flöde, lägre energi mer 1015 

förknippat med de lägre delarna av ett system). Den viktigaste förändringen 1016 

här är att flödeshastigheten sänks kraftigt och mer liknar ett vattendrag längre 1017 

nedströms i avrinningsområdet som är bredare och med mera lugnflytande 1018 

vatten. Därför bör en annan vattendragstyp än den ursprungliga naturliga 1019 

typen av vattendrag användas i denna situation. 1020 

Exempel: När det gäller ett magasin som används för lagring av vatten (till 1021 

exempel för vattenkraftproduktion) finns det ingen naturlig sjö med 1022 

jämförbara variationer i vattennivån. Magasinet kan dock betraktas som en 1023 

sjötyp i samma område, på samma höjd och med samma geologi men med 1024 

undantag för variationer i vattennivån och alla kvalitetsfaktorer som direkt 1025 

eller indirekt påverkas av denna variation. Detta innebär att den 1026 

näringsämnesnivå som krävs för MaxEP eller GEP för magasinet kommer att 1027 

likna näringskraven för den naturliga sjötypen. För variationer i vattennivå och 1028 

alla övriga hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska 1029 

kvalitetsfaktorer som påverkas av regleringsamplituden måste villkoren eller 1030 

värdena för MaxEP och GEP bestäms med hänsyn till de relevanta 1031 

förbättringsåtgärderna. 1032 

                                                           
 
43 Se avsnitt xx i KMV-vägledningen. 

44 Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster (Hydromorfologiska typer). 
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-
samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/bedomningsgrunder-for-
ytvattenforekomster.html  
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5.4 D4) Bestäm fysikalisk-kemiska förhållanden 1033 

för MaxEP  1034 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma de fysikalisk-kemiska 1035 

förhållandena för MaxEP. När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk 1036 

potential för de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån 1037 

de fysikalisk-kemiska bedömningsgrunderna45 för den ytvattenkategori som 1038 

KMV:t bäst stämmer överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en 1039 

fysikalisk-kemisk kvalitetsfaktor: 1040 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 1041 

karaktär ska hög status för den bedömda fysikalisk-kemiska 1042 

kvalitetsfaktorn ersättas med maximal potential.46 1043 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 1044 

karaktär ska den bedömda fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorns status 1045 

ersättas med maximal potential i det fall den motsvarar de högsta 1046 

ekologiska förhållanden som kan uppnås.47 1047 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.48 1048 

 1049 

MaxEP innebär att de allmänna fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 1050 

motsvarar helt eller nästan helt de opåverkade förhållanden som råder för den 1051 

typ av ytvattenförekomst som är närmast jämförbar med den berörda 1052 

konstgjorda eller kraftigt modifierade förekomsten. Koncentrationen av 1053 

näringsämnen ligger då inom det intervall som normalt råder vid sådana 1054 

opåverkade förhållanden. Värdena för temperatur, syrebalans och pH 1055 

motsvarar vidare dem som vid opåverkade förhållanden råder för den typ av 1056 

ytvattenförekomst som är närmast jämförbar med den berörda konstgjorda 1057 

eller kraftigt modifierade ytvattenförekomsten.49 Kraven för SFÄ vid MaxEP är 1058 

desamma som för GEP. 1059 

Vattenmyndigheten behöver bland annat basera de fysikalisk-kemiska 1060 

förhållandena för MaxEP på de hydromorfologiska förhållandena vid MaxEP. 1061 

Vidare behöver de baseras på uppskattningen av motsvarigheten till ”helt eller 1062 

nästan helt opåverkade förhållanden” som är förknippade med den närmast 1063 

jämförbara fysikalisk-kemiska typen av ytvattenförekomst. De fysikalisk-1064 

kemiska förhållandena har stor inverkan på värdena för de biologiska 1065 

kvalitetsfaktorerna vid MaxEP. Vattenmyndigheten bör primärt utgå ifrån den 1066 

                                                           
 
45 I bilaga 2 eller 5 till HVMFS 2019:25. 

46 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

47 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

48 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

49 bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 
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indelning av typtillhörighet som gäller50 för sjöar respektive vattendrag. Detta 1067 

är emellertid en grov indelning och i vissa fall kan det finnas anledning att hitta 1068 

jämförbar ytvattenförekomst genom att skapa ett snävare fysikaliskt-kemiskt 1069 

intervall.  1070 

Att bestämma den närmast jämförbara fysikalisk-kemiska typ av 1071 

ytvattenförekomst är ett stöd vid bedömningen. För fysikalisk-kemiska 1072 

kvalitetsfaktorer är de fysikalisk-kemiska referensförhållandena för närmast 1073 

jämförbara fysikalisk-kemiska typ av ytvattenförekomst ofta desamma som för 1074 

den ursprungliga naturliga ytvattenförekomsten (det vill säga före fysisk 1075 

förändring) även om det inte alltid är fallet. Följande exempel illustrerar 1076 

emellertid ett fall då de fysikalisk-kemiska referensförhållandena inte är 1077 

samma. 1078 

Vid uppdämning (utan drift) av vattendrag till ett magasin kan 1079 

näringskoncentrationerna vara desamma efter modifiering men om 1080 

uppdämningen är i sådan omfattning att vattendragets lutning minskar, 1081 

vattenytans area ökar och uppehållstid ökaspåtagligt, får vattendraget mera 1082 

karaktären av en sjö. Vattnet kommer då i högre utsträckning att fungera som 1083 

ett klarningsbäcken där sediment, humus och annat suspenderat material i 1084 

högre utsträckning sedimenterar. Lösta kemiska ämnen i vatten binder i hög 1085 

grad till dessa partiklar i vattnet inte minst det viktiga näringsämnet fosfor som 1086 

då sedimenterar och immobiliseras från ytvattnets produktion. Följden blir att 1087 

vattnet över tid och i relation till uppdämningens omfattning genomgår en 1088 

oligotrofiering. Detta trots att själva vattenytan är större och mera exponerad 1089 

för solinstrålning som driver produktionen. Observera dock att mycket 1090 

näringsrikt sediment under syrefattiga förhållanden med tiden kan börja läcka 1091 

näringsämnen till vattenmassan. När vattenmyndigheten avgör de fysikalisk-1092 

kemiska förhållandena för MaxEP behöver hänsyn tas till dessa effekter som 1093 

beror av dämningen då de fysikalisk-kemiska effekterna återspeglar det som 1094 

generellt händer i en sjö. 1095 

Om vattendraget som dämts upp till ett magasin drivs med en betydande 1096 

regleringsamplitud och regleringsfrekvens genomgår den en något fysikalisk-1097 

kemisk förändring till följd av driften. Driften medför primärt en utlakning av 1098 

strandzonens (det vill säga området som tidigare var land) organiska material 1099 

vilket genererar en nettotillförsel av näring till vattenmassan. Det leder i sin tur 1100 

till en initial övergödningseffekt i vattnet som ytterligare induceras av att 1101 

vattenytan är större och mera exponerad för solinstrålning. Sett över en längre 1102 

tidsperiod kommer emellertid allt organiskt material inklusive all näring lakats 1103 

ut från strandzonen som omfattas av regleringsamplituden. Effekten blir då 1104 

den motsatta, det vill säga minskade halter av näring i vattenmassan och en 1105 

oligotrofiering. Den ytterligare oligotrofiering beror på en minskad tillförsel av 1106 

näring orsakad av driften utöver den klarningseffekten som orsakas av själva 1107 

dämningen. Vattenmyndigheten ska inte ta hänsyn till det ytterligare 1108 

oligotrofiering som beror på driften de fysikalisk-kemiska förhållandena för 1109 

MaxEP bestäms. 1110 

                                                           
 
50 6 § HVMFS 2017:20. 
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Följande exempel illustrerar ytterligare ett fall då de fysikalisk-kemiska 1111 

referensförhållandena inte är samma. Samma koncentration av näringsämnen 1112 

kan dock ha starkare övergödningseffekter jämfört med den naturliga 1113 

vattendragstypen, eftersom vattnet är mer stillastående i den ändrade 1114 

situationen. I de flesta fall leder detta dock inte till att fysikalisk-kemiska 1115 

förhållanden för MaxEP och GEP skiljer sig från den ursprungliga naturliga 1116 

ytvattenförekomsten. Ett undantag då ändrade fysikalisk-kemiska förhållanden 1117 

kan behöva beaktas, är då längre kedjor av uppdämningar förekommer i en 1118 

ytvattenförekomst som naturligt är ett vattendrag. Det kan leda till för lågt 1119 

satta näringsämnesgränser om referensförhållanden används för en annan, 1120 

närmast jämförbar fysikalisk-kemisk typ av ytvattenförekomst, om detta är en 1121 

större vattendragstyp nedströms ytvattenförekomsten.  1122 

Det kan hända att de fysikalisk-kemiska värden som är förknippade med 1123 

KMV:ts väsentligt ändrade fysiska karaktär avviker från den typ som KMV:t är 1124 

jämförbar med. När det händer bör vattenmyndigheten beakta dessa skillnader 1125 

när MaxEP bestäms, även om avvikelsen är liten. 1126 

Kraven för SFÄ vid MaxEP är desamma som för GEP. 1127 

5.5 D5) Bestäm biologiska förhållanden för 1128 

MaxEP 1129 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma de biologiska förhållandena för 1130 

MaxEP. När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de 1131 

biologiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån de biologiska 1132 

bedömningsgrunderna51 för den ytvattenkategori som KMV:t bäst stämmer 1133 

överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en biologisk kvalitetsfaktor: 1134 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 1135 

karaktär ska hög status för den bedömda biologiska kvalitetsfaktorn 1136 

ersättas med maximal potential.52 1137 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 1138 

karaktär ska den bedömda biologiska kvalitetsfaktorns status ersättas 1139 

med maximal potential i det fall den motsvarar de högsta ekologiska 1140 

förhållanden som kan uppnås.53 1141 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.54 1142 

Maximal potential innebär att värdena för de relevanta biologiska 1143 

kvalitetsfaktorerna återspeglar så långt det är möjligt de värden som gäller för 1144 

den närmast jämförbara typen av ytvattenförekomst, givet de fysiska 1145 

                                                           
 
51 I bilaga 1 eller 4 till HVMFS 2019:25. 

52 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

53 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

54 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 
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förhållanden som beror på dess konstgjorda eller kraftigt förändrade 1146 

karakteristika.55 1147 

För MaxEP är de biologiska förhållanden de som råder när både de 1148 

hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska förhållandena har uppnått MaxEP 1149 

efter att alla förbättringsåtgärder har genomförts och gett effekt.  1150 

Det innebär att vattenmyndigheten ska basera de biologiska förhållandena 1151 

för MaxEP på: 1152 

• identifiering av närmast jämförbara typ av ytvattenförekomst, 1153 

• de förutsedda hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska förhållandena 1154 

för MaxEP, 1155 

• bedömningsgrunderna i bilaga 1 eller 4 till HVMFS 2019:25. 1156 

 1157 

När vattenmyndigheten bestämmer förhållanden för biologiska 1158 

kvalitetsfaktorer för MaxEP är det också mycket viktigt att ta hänsyn till kraven 1159 

på de högsta ekologiska förhållanden som kan uppnås56 och ett närmast 1160 

ekologiskt oförändrat tillstånd57, vilket beskrivs i avsnitt 4.3. Den närmast 1161 

jämförbara typen av ytvattenförekomst (till exempel vattendragstyp) har också 1162 

avgörande betydelse för att bestämma förhållandena för de biologiska 1163 

kvalitetsförhållandena vid MaxEP.  1164 

I princip är förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för MaxEP de 1165 

typiska förhållandena för den närmast jämförbara typen. Men det krävs 1166 

justeringar om de hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska förhållandena för 1167 

MaxEP skiljer sig från dessa. Där är det lämpligt att vattenmyndigheten 1168 

kombinerar olika bedömningsgrunder. Oavsett vilken metod som 1169 

vattenmyndigheten använder måste metoden för bedömning av ekologisk 1170 

potential vara transparent och reproducerbar. 1171 

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att hitta en närmast jämförbar typ 1172 

av ytvattenförekomst. Genom att utgå från de hydromorfologiska och 1173 

fysikalisk-kemiska förhållandena som bestämts för MaxEP kan 1174 

vattenmyndigheten dock genom expertbedömning förutsäga de förhållanden 1175 

som kommer råda för de biologiska kvalitetsfaktorerna vid MaxEP. Även när en 1176 

jämförbar ytvattenförekomst saknas. 1177 

Oavsett om vattenmyndigheten tillämpar referensmetoden eller 1178 

åtgärdsmetoden bör steg D5 genomföras. Om vattenmyndigheten inte 1179 

inledningsvis kan tillämpa steg D5 bör det göras så snart det är möjligt och 1180 

senast anges i förvaltningsplanerna hur det säkerställs att det görs under en 1181 

senare cykel. Detta innebär att insatser för att samla in mer data och förbättra 1182 

kunskaperna om kopplingarna mellan hydromorfologi och biologi säkerställs. 1183 

                                                           
 
55 Bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

56 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

57 1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen med hänvisning till bilaga V avsnitt 1.2.5 i 
vattendirektivet, jfr även begreppet bästa approximation av ekologiskt kontinuum. 
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I Figur 12 nedan visas ett exempel från EU-gemensam vägledning58 där det 1184 

anges ekvidistanta klassgränser (det vill säga klassgränser med samma 1185 

avstånd) för bottenfauna i vattendrag används vid klassificering av ekologisk 1186 

status och ekologisk potential. I exemplet är ytvattenförekomsten ett 1187 

vattendrag som har dålig ekologisk status på grund av dåliga 1188 

hydromorfologiska förhållanden och dåliga förhållandena för bottenfauna 1189 

(anges som status quo i figuren). De relevanta och ekologiskt effektiva 1190 

förbättringsåtgärderna (steg D2) förväntas resultera i hydromorfologiska 1191 

förhållanden vid MaxEP (steg D3) som motsvarar måttlig status. De fysikalisk-1192 

kemiska förhållandena för både MaxEP och GEP (steg D4, steg D7) är 1193 

desamma som för den ursprungliga naturliga vattendragstypen och anges 1194 

därför inte i figuren. 1195 

Förhållandena för bottenfaunan vid MaxEP (steg D5) kan bestämmas utifrån 1196 

det högsta hydromorfologiska förhållandet vid MaxEP. Det vill säga det högsta 1197 

hydromorfologiska förhållande (D3) som de identifierade 1198 

förbättringsåtgärderna (steg D2) förväntas leda till. Ett maximalt EK-värde på 1199 

1,0 för bottenfauna vid MaxEP korrelerar med ett EK-värde på cirka 0,57 för 1200 

bedömning av bottenfaunans status (det vill säga måttlig status). Om hela 1201 

gradienten för bedömning av bottenfaunans potential delas in i fem 1202 

ekvidistanta59 klasser på motsvarande sätt som för de som gäller vid 1203 

klassificering av bottenfaunans status kan klassgränser fastställas för alla fem 1204 

klasser för bedömning av ekologisk potential för bottenfauna i vattendrag. Det 1205 

innebär att den ”lätta förändringen” mellan MaxEP och GEP har definierats 1206 

(steg D6). GEP korrelerar i detta exempel med en otillfredsställande till måttlig 1207 

ekologisk status, beroende på EK-värdet. Status quo, det vill säga tillstånd om 1208 

inga åtgärder görs, visar otillfredsställande ekologisk potential med ett EK-1209 

värde på <0,3. EK-värdet på >0,6 beskriver GEP för ytvattenförekomsten, 1210 

vilket kan överföras till hydromorfologiska förhållanden vid GEP (steg D7) och 1211 

användas för att identifiera de förbättringsåtgärder som krävs för att nå dessa 1212 

värden (steg D8). 1213 

                                                           
 
58 Jfr CIS Guidance No 37, s 69-70. 

59 Likhet i avstånd. 
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 1214 

Figur 12. Principiellt exempel från EU-gemensam vägledning över hur klassgränserna för biologi kan 1215 
justeras i relation till hydromorfologiska förhållanden med stöd av vad som är förväntade effekter av 1216 
förbättringsåtgärder på hydromorfologin. Notera att exemplet utgår ifrån att klassgränserna för 1217 
hydromorfologin och biologin båda är ekvidistanta vilket inte generellt kan förväntas vara fallet. NVF = 1218 
naturlig ytvattenförekomst, EK = ekologisk kvot, Status Quo = tillstånd om inga åtgärder görs. 1219 

5.6 D6) Bestäm biologiska förhållanden för GEP 1220 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma de biologiska förhållandena för 1221 

MaxEP. När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de 1222 

biologiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån de biologiska 1223 

bedömningsgrunderna60 för den ytvattenkategori som KMV:t bäst stämmer 1224 

överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en biologisk kvalitetsfaktor: 1225 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 1226 

karaktär ska god status för den bedömda biologiska kvalitetsfaktorn 1227 

ersättas med god potential.61 1228 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 1229 

karaktär ska den bedömda biologiska kvalitetsfaktorns status ersättas 1230 

med god potential i de fall den motsvarar lätta förändringar jämfört 1231 

med de ekologiska förhållanden som föreligger vid maximal potential.62 1232 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.63 1233 

 1234 

                                                           
 
60 I bilaga 1 eller 4 till HVMFS 2019:25. 

61 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

62 Se även bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

63 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 
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Ett fungerande ekosystem är en förutsättning för GEP. Det innebär att de 1235 

principer64 avseende lätta förändringar65 som gäller för naturliga 1236 

ytvattenförekomster även gäller för KMV. En lätt förändring är inte likvärdig 1237 

med en tillfällig eller fullständig frånvaro av eller en kraftig förändring av de 1238 

biologiska kvalitetsfaktorer som är relevanta för den närmast jämförbara 1239 

ytvattenkategorin och typen av ytvattenförekomst, till exempel för fisk i 1240 

vattendrag. Lätta förändringar av de biologiska kvalitetsfaktorerna måste få 1241 

stöd av motsvarande förhållanden i de fysikalisk-kemiska och 1242 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. När det gäller ekologiskt kontinuum 1243 

innebär lätta förändringar förhållanden som ligger nära bästa approximation 1244 

av ekologiskt kontinuum (i stället för bästa approximation). 1245 

Vad gäller de typspecifika förhållanden som anges för bottenfauna med god 1246 

status beskrivs ”lätta förändringar” enligt nedan66: 1247 

• Det finns lätta förändringar i artsammansättning och förekomst av 1248 

evertebrater i förhållande till de typspecifika samhällena. 1249 

• Förhållandet mellan arter som är känsliga för påverkan och arter som 1250 

inte är känsliga för påverkan uppvisar en lätt förändring jämfört med 1251 

opåverkade förhållanden. 1252 

• Mångfalden av evertebrater uppvisar vissa tecken på förändring jämfört 1253 

med typspecifika värden.  1254 

 1255 

De biologiska förhållandena vid GEP behöver motsvara ett fungerande 1256 

ekosystem och ligga nära bästa approximation av ekologiskt kontinuum. Om de 1257 

biologiska förhållandena för GEP bekräftats genom övervakning av den biologi 1258 

som är känslig för fysisk påverkan kan vattenmyndigheten utgå från att ett 1259 

tillstånd nära bästa approximation till ekologiskt kontinuum har uppnåtts. Om 1260 

det saknas en definition av biologiska förhållanden vid GEP eller om det saknas 1261 

biologisk övervakningsdata kan vattenmyndigheten preliminärt basera 1262 

bedömningen på hydromorfologiska data och förbättringsåtgärder. Samma 1263 

principer som beskrivits för biologiska förhållanden för MaxEP, se avsnitt 5.5, 1264 

gäller för biologiska förhållanden för GEP. 1265 

När vattenmyndigheten tillämpar referensmetoden ska förhållanden för de 1266 

biologiska kvalitetsfaktorerna för GEP bestämmas efter att vattenmyndigheten 1267 

har bestämt förhållanden för de biologiska kvalitetsfaktorerna för MaxEP.  1268 

När vattenmyndigheten tillämpar åtgärdsmetoden ska förhållanden för de 1269 

biologiska kvalitetsfaktorerna för GEP bestämmas i en annan ordning än för 1270 

referensmetoden. Enligt åtgärdsmetoden kan vattenmyndigheten till en början 1271 

endast bestämma förhållandena för biologiska kvalitetsfaktorer för GEP från de 1272 

förutsedda hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska förhållandena där alla 1273 

                                                           
 
64 Se bilaga V avsnitt 1.2 i vattendirektivet. 

65 Se CIS Guidance Document No. 10, 13 och 14. 

66 Se bilaga V avsnitt 1.2 i vattendirektivet. 
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åtgärder för GEP antas vara på plats. Till att börja med behöver 1274 

vattenmyndigheten identifiera förbättringsåtgärder (eller vissa 1275 

livsmiljöfunktioner som kan förväntas uppnås efter genomförandet av dessa 1276 

förbättringsåtgärder). Därefter behöver vattenmyndigheten utesluta de 1277 

förbättringsåtgärder som ensamt eller i kombination endast förväntas ge lätta 1278 

förändringar (det vill säga små förbättringar) jämfört med de biologiska 1279 

förhållandena för MaxEP. Detta eftersom det i praktiken är de 1280 

förbättringsåtgärder som endast skulle leda till lätta förändringar av 1281 

hydromorfologin som utesluts. Det får antas att sådana åtgärder varken enskilt 1282 

eller tillsammans med andra åtgärder kommer att förändra villkoren i 1283 

livsmiljön tillräckligt mycket för att främja en förbättring av de biologiska 1284 

förhållandena. GEP definieras därför utifrån de biologiska förhållanden som 1285 

förväntas uppnås när de återstående förbättringsåtgärderna är genomförda och 1286 

har gett effekt. Därför behöver vattenmyndigheten göra en prognos av de 1287 

förbättrade hydromorfologiska förhållandena som förväntas uppstå efter att 1288 

ovan nämnda åtgärder vidtagits. Åtgärdsmetoden utgår från att 1289 

konnektiviteten och livsmiljön kommer att förbättras genom att 1290 

hydromorfologiska förhållanden förbättras. Det kommer i sin tur att leda till en 1291 

förbättring av de biologiska förhållandena. 1292 

5.7 D7) Bestäm hydromorfologiska och 1293 

fysikalisk-kemiska förhållandena för GEP 1294 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma de hydromorfologiska och 1295 

fysikalisk-kemiska förhållandena för GEP 1296 

5.7.1 Hydromorfologiska förhållanden för GEP 1297 

När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de 1298 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån de 1299 

hydromorfologiska bedömningsgrunderna67 för den ytvattenkategori som 1300 

KMV:t bäst stämmer överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en 1301 

hydromorfologisk kvalitetsfaktor: 1302 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 1303 

karaktär ska god status för den bedömda hydromorfologiska 1304 

kvalitetsfaktorn ersättas med god potential.68 1305 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 1306 

karaktär ska den bedömda hydromorfologiska kvalitetsfaktorns status 1307 

ersättas med god potential i de fall den motsvarar lätta förändringar 1308 

                                                           
 
67 I bilaga 3 till HVMFS 2019:25. 

68 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 
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jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger vid maximal 1309 

potential.69 1310 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.70 1311 

God potential beskrivs för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som att dessa 1312 

motsvarar de förhållanden som gör att de värden för biologiska 1313 

kvalitetsfaktorer som har angivits för god potential (D6) kan uppnås.71 1314 

Vattenmyndigheten måste därför identifiera de hydromorfologiska 1315 

förhållanden som är nödvändiga för att GEP även ska uppnås för de biologiska 1316 

kvalitetsfaktorerna. 1317 

De hydromorfologiska förhållandena vid GEP ska ta hänsyn till ekologisk 1318 

funktion, med hänsyn till behovet av att säkerställa förhållanden som ligger 1319 

nära bästa approximation av ekologiskt kontinuum. Eftersom GEP innebär 1320 

lätta förändringar i de biologiska värden som fastställts för MaxEP behöver de 1321 

hydromorfologiska förhållandena motsvara de biologiska värden som anges för 1322 

GEP. Det innebär att vattenmyndigheten måste fastställa de hydromorfologiska 1323 

förhållandena för GEP (liksom för MaxEP) genom att ta hänsyn till ett 1324 

fungerande ekologiskt kontinuum. Det vill säga med beaktande av 1325 

migrationsmöjligheter, flöden och krav på sediment och livsmiljöer. Dessa 1326 

förhållanden, jämfört med MaxEP, kan föranleda något lägre värden för 1327 

biologiska kriterier, till exempel artens abundans eller artsammansättning 1328 

inom relevanta biologiska kvalitetsfaktorer (särskilt fisk och bottenfauna)72. 1329 

5.7.2 Fysikalisk-kemiska förhållanden för GEP 1330 

När vattenmyndigheten klassificerar ekologisk potential för de fysikalisk-1331 

kemiska kvalitetsfaktorerna ska detta göras utifrån de fysikalisk-kemiska 1332 

bedömningsgrunderna73 för den ytvattenkategori som KMV:t bäst stämmer 1333 

överens med. När vattenmyndigheten bedömer att en fysikalisk-kemisk 1334 

kvalitetsfaktor: 1335 

• Inte är påverkad av ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska 1336 

karaktär ska god status för den bedömda fysikalisk-kemiska 1337 

kvalitetsfaktorn ersättas med god potential.74 1338 

• Är påverkad av en ytvattenförekomsts väsentligt ändrade fysiska 1339 

karaktär ska den bedömda fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorns status 1340 

ersättas med god potential i de fall den motsvarar lätta förändringar 1341 

                                                           
 
69 Se även bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

70 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

71 Bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

72 Se de vad som anges om biologiska kriterier i Guidance Document No.13, avsnitt 3. 

73 I bilaga 2 eller 5 till HVMFS 2019:25. 

74 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 
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jämfört med de ekologiska förhållanden som föreligger vid maximal 1342 

potential.75 1343 

• Ovanstående punkter får uppskattas genom en expertbedömning.76 1344 

God potential beskrivs för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som att dessa 1345 

motsvarar de förhållanden som gör att de värden för biologiska 1346 

kvalitetsfaktorer som har angivits för god potential kan uppnås.77 1347 

Vattenmyndigheten måste därför identifiera de fysikalisk-kemiska 1348 

förhållanden som är nödvändiga för att GEP även ska uppnås för de biologiska 1349 

kvalitetsfaktorerna. Det krävs alltså att de fysikalisk-kemiska förhållandena vid 1350 

GEP är sådana att ekosystemets funktion säkerställs. 1351 

Om åtgärdsmetoden används för att definiera GEP baseras de fysikalisk-1352 

kemiska förhållandena på hur fysikalisk-kemiska parametrar påverkas av 1353 

förbättringsåtgärderna (för GEP). 1354 

I allmänhet bör samma värden för fysikalisk-kemiska förhållanden vara 1355 

uppfyllda för GEP som för GES för den ursprungliga naturliga 1356 

ytvattenförekomsttypen. Förutom i det fall parametern påverkas av den 1357 

hydromorfologiska förändring som lett till att ytvattenförekomsten har 1358 

förklarats som KMV (till exempel ändrad vattentemperatur på grund av 1359 

korttidsreglering), se även avsnitt 5.4. 1360 

Förhållanden för SFÄ ska beaktas med samma värden som för GES. 1361 

I referensmetoden följer steg D7 av steg D6. För åtgärdsmetoden är vägen till 1362 

steg D7 omvänd. I åtgärdsmetoden leder steg D8 (fastställande av 1363 

förbättringsåtgärder för GEP) till steg D7 som där efter leder till steg D6. Om 1364 

vattenmyndigheten använder åtgärdsmetoden för att definiera GEP behöver 1365 

vattenmyndigheten basera de hydromorfologiska förhållandena för de 1366 

fysikalisk-kemiska förhållandena som gäller vid GEP på hur de 1367 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas av förbättringsåtgärderna för 1368 

GEP. Det vill säga de identifierade förbättringsåtgärderna för MaxEP exklusive 1369 

de förbättringsåtgärder som endast ger lätta förändringar (små förbättringar) 1370 

av de biologiska förhållandena. 1371 

5.8 D8) Bestäm förbättringsåtgärder för GEP 1372 

I detta steg ska vattenmyndigheten bestämma förbättringsåtgärder för GEP och 1373 

som vattenmyndigheten bedömer kommer behöva genomföras för att uppnå 1374 

GEP. Dessa åtgärder ska  1375 

• vara relevanta för var och en av de hydromorfologiska förändringar som 1376 

innebär att god status inte uppnås och som är ekologiskt effektiva, 1377 

• inte ha betydande negativ påverkan på miljön i stort eller en eller flera 1378 

samhällsnyttiga verksamheter, och  1379 

                                                           
 
75 Se även bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 

76 2 kap. 8 § HVMFS 2019:25. 

77 Bilaga V avsnitt 1.2.5 i vattendirektivet. 
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• ta hänsyn till behovet av att säkerställa approximation av ekologiskt 1380 

kontinuum. 1381 

 1382 

Förbättringsåtgärder för att kunna uppnå GEP är de som krävs för att uppnå 1383 

de bestämda biologiska förhållandena genom att förhållandena för relevanta 1384 

hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer för GEP förbättras. 1385 

Som anges i steg D2 kan valet av förbättringsåtgärder för MaxEP och därmed 1386 

även för GEP vara en iterativ process, framför allt när åtgärdsmetoden 1387 

används. Om det fortfarande finns flera förbättringsåtgärder kvar att välja 1388 

bland i den sammanställning som vattenmyndigheten har gjort för MaxEP 1389 

rekommenderas att vattenmyndigheten väljer förbättringsåtgärder enligt 1390 

följande ordning.  1391 

1. Förbättringsåtgärder som (enskilt eller i kombination med andra 1392 
förbättringsåtgärder) hanterar den hydromorfologiska (och i 1393 
förekommande fall den fysikalisk-kemiska) förändringen, så att de 1394 
biologiska kvalitetsfaktorerna kan återhämta sig på ett naturligt sätt. 1395 
Exempel på sådan förbättringsåtgärd är att möjliggöra naturlig 1396 
sedimentregim för att förbättra bottensubstrat. 1397 

2. Förbättringsåtgärder som återställer eller förbättrar ekologin på plats om 1398 
naturlig återhämtning inte är möjlig. Exempel på sådan förbättringsåtgärd 1399 
är att tillföra stenar eller artificiella rev för att förbättra bottenstrukturer.  1400 

3. Förbättringsåtgärder för att skapa nya ekologiska strukturer och 1401 
funktioner, samhällen och så vidare. Vattenmyndigheten behöver här 1402 
beakta behovet av att dessa ska vara långsiktigt hållbara. Ofta är sådana 1403 
förbättringsåtgärder inte direkt riktade mot den ursprungliga 1404 
hydromorfologiska förändringen utan syftar snarare till att förbättra andra 1405 
aspekter av systemet så att nettoeffekten blir att GEP uppnås. Exempel på 1406 
sådan förbättringsåtgärd är att introducera makrofyter i ett sjölikt magasin 1407 
som tidigare var ett vattendrag.  1408 

När det gäller valet av specifika förbättringsåtgärder behöver 1409 

vattenmyndigheten dessutom ta hänsyn till hela vattendraget och dess 1410 

avrinningsområde (till exempel beroende på växelverkan mellan olika sträckor 1411 

i vattendraget). Förbättringsåtgärder för sträckor uppströms kan exempelvis 1412 

påverka sträckor nedströms och därmed påverka valet av förbättringsåtgärder. 1413 

I detta sammanhang behöver vattenmyndigheten ta hänsyn till kravet om att 1414 

förklarande av KMV inte permanent får hindra eller äventyra uppnåendet av 1415 

kvalitetskraven i andra ytvattenförekomster inom samma avrinningsdistrikt, 1416 

samt att KMV-förklarandet ska vara förenligt med genomförandet av 1417 

gemenskapens övriga miljölagstiftning.78 1418 

                                                           
 
78 Se 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen och avsnitt 3.1.3 i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning om KMV.  
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När vattenmyndigheten väljer den mest effektiva kombinationen av åtgärder 1419 

behöver differentierade kriterier och mål övervägas beroende på 1420 

avrinningsområdets omfattning och storlek: 1421 

• I avrinningsområden som delas mellan Sverige och Norge alternativt 1422 

Finland och där internationellt samarbete är viktigt att ta hänsyn till 1423 

vandrande arter (konnektivitet i uppströms och nedströms riktning– 1424 

arter som vandrar medellånga och långa sträckor), våtmarker 1425 

(konnektivitet i sidled) samt sediment och hydrologi.  1426 

• När det gäller regional nivå respektive avrinningsområdesnivå (nationell 1427 

alternativt regional nivå) är det också viktigt att ange 1428 

ytvattenförekomstens storlek och status samt prioriteringar när det gäller 1429 

förbättringspotentialen i förhållande till sträckornas längd (till exempel 1430 

om en förbättring förväntas uppstå i en vattendragssträcka på 1 eller 100 1431 

km). 1432 

För åtgärdsmetoden är vägen till steg D8 annorlunda än för referensmetoden. I 1433 

referensmetoden följer steg D8 efter steg D7 som följer efter D6. Enligt 1434 

åtgärdsmetoden följer steg D8 (bestäm förbättringsåtgärder för GEP) efter steg 1435 

D2 (bestäm förbättringsåtgärder för MaxEP). Enligt åtgärdsmetoden fastställs 1436 

förbättringsåtgärder för GEP genom att eventuella åtgärder som enskilt men inte 1437 

tillsammans med andra åtgärder endast leder till lätta förändringar i de 1438 

biologiska förhållandena (enskilt eller i kombination) tas bort från den 1439 

uppsättning förbättringsåtgärder som har identifierats för MaxEP. 1440 

När det saknas lämpliga biologiska bedömningsgrunder känsliga för fysiska 1441 

förändringar bör metoden för att välja förbättringsåtgärder vara mer 1442 

förebyggande och fler åtgärder kan behöva övervägas tills det finns tillräckliga 1443 

bevis för att kunna undanta förbättringsåtgärder från MaxEP. 1444 

6 Vad är nästa steg? 1445 

När vattenmyndigheten har definierat förhållandena för MaxEP och GEP är 1446 

nästa steg att klassificera ytvattenförekomstens nuvarande ekologiska 1447 

potential. Det ska vattenmyndigheten göra genom att följa de bestämmelser 1448 

som finns i 2 kap. HVMFS 2019:25. Om ytvattenförekomstens ekologiska 1449 

potential är sämre än god ska vattenmyndigheten utreda om det finns skäl för 1450 

undantag. En sådan utredning ska följa bestämmelserna i 4 kap. 1451 

vattenförvaltningsförordningen och 4 kap. HVMFS 2019:25 samt med stöd av 1452 

Havs- och vattenmyndighetens vägledande material. Därefter ska 1453 

vattendelegationen, som är vattenmyndighetens beslutande organ, besluta om 1454 

ytvattenförekomstens miljökvalitetsnorm. 1455 
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1. God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet, både på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god
ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för
den service som de själva beslutar om och själva konsumerar, samt att gjorda
investeringar ska kunna ersättas.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan
löpande kostnader och intäkter. Verksamheternas nettokostnader bör därför inte öka
i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunen bör uppvisa årliga positiva resultat på en nivå som gör att dess ekonomi
inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi
och verksamheter är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva
upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Kommuner ska enligt
kommunallagen hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket värde
som möjligt av varje satsad krona. Kommunallagen innefattar även krav på att
resurser i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på rätt sätt

God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är
huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.

Två perspektiv
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ska också ses utifrån två
dimensioner, att hushålla i nutiden samt att hushålla över tiden.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära
kostnaderna för den service den konsumerar. Kommunen måste ange en
ambitionsnivå för den egna finansiella ställningen och utvecklingen i form av
finansiella mål.

Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt, för att kunna skapa förutsättningar för
god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart
samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

De finansiella målen samt de verksamhetsmålen ska anges i den av
kommunfullmäktige framtagna rambudgeten och fastställs i samband med
kommunfullmäktiges beslut om rambudget.
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Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter och årsredovisningar syftar till att
identifiera hur väl en kommun har levt upp till en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ramarna för den
kommunala verksamheten utifrån respektive kommunens ekonomiska situation på
kort och lång sikt. De finansiella målen ska också ange en ambition för kommunens
finansiella utveckling och ställning. Kommunen behöver generera ett stabilt
driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna
utveckla verksamheten över tid. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att kunna
hantera eventuella kommande räntehöjningar. Finansiella mål ska inkludera
kommunkoncernen.

Verksamhetsmål
Kommunallagen innehåller också krav på att resurserna i verksamheterna används
till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. De verksamhetsmässiga målen
mäts genom indikatorer

Verksamhetsmålen ska utvärderas och följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
För att uppföljning av målen ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt är det
viktigt att målen är tydligt formulerade samt mätbara.

Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den
konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.

2. Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 finns det för kommuner en möjlighet att under vissa
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel, under förutsättning att årets balanskravsresultat är negativt. Hur
man avser att reservera och disponera medel till/från RUR ska framgå av de riktlinjer
för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställer.

Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att
senare, under vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är
svag. RUR ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än
balanskravets fokus på ett kalenderår i taget.

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.
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Reservering till RUR
Reservering till RUR får göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta
antingen av den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, ska
gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till 2 procent av summan av de
ovan nämnda posterna.

Resultatutjämningsfonden för Kungälvs kommun maximeras till 100 mkr.

Disponering av RUR
Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering
från RUR får göras. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. Detta
gäller både vid budgetarbetet och bokslutsarbetet.

Maximalt 40 procent av RUR får tas i anspråk det första året i en lågkonjunktur. Under det
andra påföljande året av lågkonjunkturen får maximalt 50 procent av de återstående medlen
tas i anspråk och under det tredje året får hela den resterande medlen tas i anspråk.

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detaljnivå som för en
årsredovisning. I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan
kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive disponering.
Om det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventuellt vägas mot att disponera RUR
- under förutsättning att skatteutvecklingen och det prognostiserade resultatet tillåter

Beslut om reserv
För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning är det
tillräckligt att RUR används med ett belopp som motsvarar vad som krävs för att få ett
balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader.

Medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga inte mer än vad som krävs för att
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i
årsredovisningen.

Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:

1. förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga

den genomsnittliga och,

2. balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för

att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Rutiner för revidering av finansiella mål
Kommunens finansiella mål revideras i samband med rambudgetprocessen.



81/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - KS2022/1209-1 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” : KS2022_1209-1 Revidering - God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) 1110391_857377_0

6

Extern redovisning av RUR
RUR redovisas som en delpost under kommunens eget kapital i balansräkningen. Eftersom
reserven enbart är en delpost redovisas inte förändringar av reserven över resultaträkningen,
vilket innebär att reserveringen inte påverkar kommunens balanskravsresultat, utan endast
är en del av balanskravsutredningen och RUR kan endast användas för att nå balans enligt
balanskravet.

3. Uppföljning
Uppföljning av principerna i detta styrdokument sker senast i samband med
mandatperiodens början enligt kommunens riktlinjer för styrdokument.

4. Relation till andra styrdokument
Styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) har en koppling till dokumenten i kommunens
rambudget.
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

7/1/2022

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk 
Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)”

Diarienummer:

KS2022/1209-1

Instans:

Ekonomiberedningen

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god ekonomisk hushållning 
hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga behovet av utveckling och 
förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) antas 

Expedieras till:  Pia Jakobsson
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Sammanträdesprotokoll
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EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 22/2022

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209)
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god 
ekonomisk hushållning hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga 
behovet av utveckling och förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR) antas. 

__________

Expe
dieras 
till: 

 Pia Jakobsson

För 
känn
edom 
till:

 



81/22 Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - KS2022/1209-2 Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - Ekonomiberedningen : Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” - Ekonomiberedningen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 5 (6)

EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 22/2022

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209)
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god 
ekonomisk hushållning hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga 
behovet av utveckling och förändring.

Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 

Definitionen är bredare formulerad.
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR) antas. 
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Datum

7/1/2022

EKONOMIBEREDNINGEN
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från 
demokrati till effekt och tillbaka

Diarienummer:

KS2022/1210–1

Instans:

Ekonomiberedningen

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka

Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera Policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210).

Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka förståelsen 
och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt.

Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från 
demokrati till effekt och tillbaka antas

Expedieras till:  Pia Jakobsson

För kännedom till:  
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1. Inledning

Dokumentet beskriver Kungälvs kommuns styrmodell och visar hur verksamheten i
kommunkoncernen leds och styrs och hur arbetet planeras och följs upp. Modellen
handlar om att styra och leda organisationen så att den politiska viljan får genomslag.

Kungälvs kommuns vision och värdegrund är vägledande för styrning och ledning
och bygger på tillitsbaserad ledning och styrning

Utgångspunkt för styrmodellen är Kungälvs kommuns vision och värdegrund.

2. Syfte

Styrmodellens ska tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för
styrning och ledning. Styrmodellen är kommungemensam med syftet att få en
enhetlig styrning av hela kommunkoncernen.

Styrmodellen tydliggör rollfördelningen där politiken beslutar om ”vad-frågor”
förvaltningen och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs, så att
engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara, och att frågor hanteras på
den nivå de hör hemma.

3. Grundläggande om styrmodellen

Styrmodellen för Kungälvs kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat
omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Utgångpunkten är kommunens vision,
värderingar och övergripande strategiområden samt verksamhetens grundläggande
uppdrag att planera, utveckla och följa upp verksamheten. Arbetet ska genomsyras
av medskapande och ansvarstagande.
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4. Styrmodellen utgår från följande grundläggande principer

• Styrmodellen ska utgå från kommunkoncernens uppdrag som finns beskrivet i de
styrdokument och ägardirektiv såsom lagstiftning, regler, riktlinjer, policys, vision,
värdegrund, mål, uppdrag, mm, som är beslutade.

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för planering och
uppföljning.

5. Styrmodellen har fokus på vem verksamheten finns till för
(bilden står för sig själv) behövs text?

Målgrupp
(exempelvis
medborgare,
invånare, elever
och brukare)

P
rocesser

E
konom
i

M
edarbetare

Politiska mål formuleras
i medborgar-
/ invånarperspektivet

Förvaltningens
arbete och
aktiviteter för att
nå målen
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6. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan
politiken och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och
förvaltningen och bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad
som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens
tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier och aktiviteter för hur målen ska
uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

7. Politiska styrningen, roller och ansvar

Kommunfullmäktige (KF): är den högsta beslutande politiska nivån och som fattar
beslut om politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är också
fullmäktige som fattar beslut i frågor som rör hela Kungälvs kommun, som
exempelvis övergripande vision för kommunen, finansieringsfrågor, utfärdande av
direktiv och ramar, inriktningar samt strategiska mål och förutsättningar som anges i
KF:s rambudget.

Kommunfullmäktiges beredningar: ansvarar för långsiktiga övergripande mål och
policyer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande
med visioner och värderingar. Syftet med beredningar är att bereda ärenden som ska
avgöras av KF.

Kommunrevisionen: Kommunrevisionen utses av fullmäktige för att kontrollera att
kommunens verksamhet sköts utifrån kommuninvånarnas intressen och att
skattepengarna förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en
löpande oberoende granskning av all verksamhet inom kommunstyrelsen,
myndighetsnämnder, beredningar, utskott och bolagen.

Kommunstyrelsen (KS): ansvarar för att det som KF beslutar genomförs, följs upp
och utvärderas. Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens
verksamheter. KS beslutar om riktlinjer, regler och förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har ekonomiskt verksamhetsansvar. Som uppdragsgivare till
kommundirektören har kommunstyrelsen också ansvar för kommunens resurser för
personal och lokaler. Kommunstyrelsen ska ansvara för att fullmäktiges och
kommunstyrelsens uppdrag genomförs och för att förvaltningens verkställighet följer
fattade beslut. Kommunstyrelsen har även en samordnade roll för kommunens bolag,
samt uppsiktsplikt över verksamheten deras verksamheter.
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Kommunstyrelsen utskott: utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till
kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnderna: har till uppgift är att se till att verksamheten inom det
avsedda sakområdet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt. har till uppgift är att besluta och verkställa i
enlighet med speciallagstiftning inom sitt ansvarsområde.

Koncernen: består av moderbolaget AB Kongahälla samt kommunens helägda
kommunala bolag. Ändamålet med moderbolaget är att främja en aktiv ägarstyrning
av kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån
kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument. Bolaget ska
löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för den finansiella
samordningen inom koncernen.

Bolagsstyrelser: Bolagsstyrelser i dotterbolagen beslutar om det som rör det
enskilda bolagets verksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer
ändamålet via bolagsordning och ägardirektiv.

Politiska ansvarsområden

Politiska ansvarsområden och arbetsform fastställs i reglemente/styrelsens
arbetsordning, vilka även kan innehålla uppgift om vilken behörighet en styrelse
myndighetsnämnd, har att fatta beslut i fullmäktiges ställe. Delegationsordning
fastställer rätten att fatta olika typer av beslut i styrelsens eller nämndens ställe.

Delegationsordning

En delegationsordning beskriver var beslut fattas. Kommunstyrelsen och
myndighetsnämnderna har rätt att delegera beslutsrätten till ett utskott eller åt en
ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen

Styrdokument

För att ange riktning inom ett visst område eller ett förhållningssätt till en viss
företeelse kan ett styrdokument tas fram. Vision, strategi, program och plan har
karaktären av färdriktningsdokument. En policy beskriver ett förhållningssätt, riktlinjer
avser frågor rörande verkställighet och regler är tvingande dokument.
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8. Styrmodellens delar
Styrningen innefattar både den politiska viljan till förändring och förvaltningens
verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling. Budgeten är en
grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Lagstiftning,
styrdokument och ekonomiska ramar är överordnade i styrningen.

Vision

Visionen beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för Kungälvs kommun. Utifrån
visionen tas mål och satsningar samt strategier, program, policyer och planer fram.

Värdegrund

Värdegrund beskriver organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden
som ska genomsyra organisationskulturen.

Budget/resursfördelning

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för
nästkommande kalenderår, samt en plan för ekonomin för en period om tre år.
Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens
verksamhet ska bedrivas med god hushållning.

Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och
god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan
kommunens olika verksamhetsområden.

Mål

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att
fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som
helhet ska arbeta mot för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt,
så att de bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är
strategiskt viktigast att arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts med hjälp av indikatorer. Målen ska
fokusera på resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara
relevanta för den organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas
på politiskt beslutade utveckling och förändringar.
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En viktig utgångspunkt i målarbetet är att begränsa antalet mål. Att hålla nere antalet
politiska mål möjliggör överblick och en effektiv styrning. Målen ska vara mätbara och
möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt
formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig i riktning
mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus
menas att målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de
resultat som ska uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus
menas att målen fokuserar på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas
inom organisationen för att möta omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov
(exempelvis mål kopplade till personalpolitik, utveckling eller ekonomi).

Kommunfullmäktige – strategiska mål och strategiska förutsättningar

Utgångspunkten i styrmodellen är att kommunfullmäktige, med visionen som grund
anger prioriterade strategiska mål. De strategiska målen har tidsaspekten 4 - 10 år
och skall vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen skall fokusera på
den aktuella politiska viljeinriktningen och ha yttre fokus.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns, förutom visionen, även
strategiska förutsättningar vilka består av tre delar - processer, ekonomi, och
medarbetare. De är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan på
huruvida vi lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång
begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska
förutsättningar kan också nämnas att kommunens verksamhet styrs av lagar,
förordningar och reglementen.

Kommunstyrelsen – Resultatmål

De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål som
har tidsaspekt på 1 till 4 år. Dessa mål skall vara tydliga och mätbara. Mätning sker
genom att koppla indikatorer till målen. Kommunstyrelsens resultatmål skall genom
dialog stämmas av med kommunfullmäktiges strategiska mål och strategiska
förutsättningar. Resultatmålen sammanställs i förvaltningens verksamhetsplan som
föregåtts av dialoger med kommunstyrelsen, berörda myndighetsnämnder och
utskott samt med förvaltningen. Resultatmålen ska godkännas av
kommunfullmäktige.

Uppdrag

Uppdrag är ett komplement i styrningen och formuleras av förvaltningens
uppdragsgivare (kommunstyrelsen) och ges till kommundirektören på
förvaltningsnivå via budgetdirektiv årligen. Med uppdrag avses de uppdrag som
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kommunstyrelsen har identifierat och formulerat. Förvaltningen besvarar med
åtgärder/aktiviteter till uppdragsgivaren i form av förvaltningens verksamhetsplan.

Mål och budgetdirektiv kopplade till budgetprocessen lämnas en gång per år i
samband med budgetarbetet.

Uppföljning

Uppföljning görs på av budget, mål, grunduppdrag och styrdokument. I det
systematiska kvalitetsarbetet följs kvalitet upp. I uppföljningen används mått och
bedömning.

Att följa upp och analysera resultaten ger återkoppling på arbetet och ny kunskap.
Arbetet med uppföljningen ska präglas av en god resultatkultur. Att analysera,
jämföra och diskutera resultat skapar förutsättningar för en organisation som
utvecklas och arbetar med ständiga förbättringar.

Processen för redovisning av resultat och målbedömning

Målbedömningen är en subjektiv bedömning grundad på information och fakta från
indikatorer, volymtal, underliggande mål, planerade och genomförda aktiviteter samt
väsentliga omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna att nå målet.

Hänsyn tas även till den trendmässiga utvecklingen för indikatorerna samt till annan
kunskap och data som bedöms som relevant för att visa på utvecklingen.

Processen för målbedömningar i verksamheterna sker i tre steg:

Steg ett: Redovisar de resultat som är relevanta för målet samt indikatorer och
aktiviteter som är kopplade till målet.

Steg två: Analysen sker i verksamheterna, om vad resultaten beror på och vad det
innebär för verksamheten. Analysen förklarar vilken målbedömning som görs enligt
skala 1-6.

Steg tre: Beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet går
vidare för att uppnå resultat.
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Målens bedömning visualiseras en 6-gradig skala. Den 6-gradiga skalan möjliggör en
nyansering av bedömningen inom varje nivå/färg.

6 - målet är uppfyllt
5 - målet kommer att uppfyllas
4 - målet är delvis uppfyllt
3 - målet är svårbedömt
2 - målet är ej uppfyllt
1 - målet kommer ej att uppfyllas

Indikator
Är ett statistiskt mått som förmedlar information om utveckling och ger hjälp vid
uppföljning och utvärdering av mål.

Indikatorns färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I
normalfallet visar indikator

grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet.
Gult om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet
rött om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet.
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9. Förvaltningens styrning

Modell för verksamhetsstyrning - MOVE

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling,
förändring och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och
utveckling i fokus. Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den
kommunala verksamheten. Vision, värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar,
internkontroll, styrdokument och ekonomiska ramar dvs budget är överordnade i
styrningen.

Tillitsbaserade ledning och styrning i Kungälvs kommun är en del av
verksamhetsstyrning och ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på
allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren,
den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över
organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns.
För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverkan och
samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan
sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt
skede ska kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för
dessa tillitsdialoger definieras av respektive sektor och stabsenhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystemet tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska
säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög
produktivitet, dvs. hög effektivitet. >

10. Budgetprocessen

Resursfördelning

Kungälvs kommun tillämpar rambudgetering. Det innebär i stort att ett eventuellt
tillskott i nästkommande budget relateras till föregående årsbudget, där förändringen
mellan åren är i fokus. Undantaget är de avgiftsfinansierade verksamheterna där s.k.
nollbudgetering tillämpas.

Huvudregler för resursfördelning:

1. Politiska prioriteringar

2. Demografi (volymer inom främst barnomsorg, skola och äldreomsorg och LSS)
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3. Pris- och löneökningar mellan åren

4. Verksamhetsförändringar som beslutats eller förväntas ta beslut om

5. Driftkostnadsförändringar på grund av investeringsvolymer (kapitalkostnader)

Förvaltningsledningen fördelar ramar till förvaltningen och dess sektorer.

Utifrån beslutad budget och budgetdirektiv tar förvaltningen fram verksamhetsplan,
samt planerar förvaltningens verksamhet. En analys görs av förutsättningar, nuläge
och framtid och diskuteras med hjälp av bokslut, nulägesanalys, långsiktig planering,
demografisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen och omvärldsanalys. Syftet är
att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med budget och uppdrag
som förvaltningen har för att driva verksamheten. Aktiviteter tas fram för att leverera
enligt politiska beslut och redovisas i verksamhetsplanen. Uppdrag konkretiseras i de
olika sektorerna och på verksamhetsnivå och redovisas i sektorplaner.

Inriktningen för Intern kontroll beskrivs i verksamhets- och sektorplaner, men
planeras och rapporteras till politiken enligt särskilt styrdokument.

Sektorerna ansvarar för resurstilldelningen till sina verksamheter och enheter. Detta
för att kommunens chefer/rektorer ska kunna anpassa sin verksamhet efter tilldelad
budget och därefter kunna följa upp både verksamhet och ekonomi under budgetår.

11. Genomförande
Verksamheten genomförs enligt förvaltningens verksamhetsplan, sektorplaner och
detaljbudget. I det systematiska kvalitetsarbetet sker en ständig utveckling av
verksamhetens processer/arbetssätt.
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12. Uppföljning
Ekonomiskt resultat, måluppfyllelse, mått och kvalitet följs upp enligt fastställd plan
och ekonomiska styr principer. Uppföljningsrapporter med olika innehåll beroende på
uppföljningsperioder redovisas. Slutgiltig rapportering sker i årsredovisningen.

13. Intern kontroll
Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i
syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom
följande:

Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
Följsamhet av tillämpliga lagar och regler.
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Intern styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och
förordningar, styrdokument, processer och ekonomiska redovisning.

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den
interna kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom kommunens - verksamhet -
meningsbyggnad

Intern kontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning i syfte att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande i kommunens
verksamheter

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

Genomförd risk och väsentlighetsbedömning.
Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
Granskning – vad granskningen ska säkerställa
Hur granskningen ska göras
Omfattning och frekvens av uppföljningen
Vem som ansvarar för att utföra granskningen
När granskningen ska vara utförd
Hur rapporteringen ska ske
Redovisas i samband med årligen med åtgärdsplan
Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.
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Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka (Dnr KS2022/1210)
Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera Policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210).

Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka 
förståelsen och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt.

Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka
Bilaga Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka - 
rev 20220607

Förslag till Kommunfullmäktige
Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka antas.

__________
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Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka 
förståelsen och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt.

Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen.
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Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med
idrotts- eller föreningsevent (Dnr KS2022/1170 – 1.)

Sammanfattning

Föreningslivet i Kungälvs kommun anordnar ett flertal idrottscuper för barn och ungdomar som är
aktiva inom olika ideella idrottsföreningar. Flera av arrangemangen anordnas över helger och det
förekommer vid ett flertal tillfällen övernattning och servering av måltider i ett antal av kommunens
skolor och matsalar. Måltidsleveranser och servicetjänster i kök och matsal har anordnats via
kommunens måltidsverksamhet utanför ordinarie uppdrag för kärnverksamheterna i kommunen.

Föreningar som anordnar idrottscuper för barn och ungdomar önskar lägre kostnader för måltider
som serveras vid dessa tillfällen. Genom att kunna hyra kök och matsal kan de påverka
kostnadsbilden för måltider genom egna inköp och föreningarnas ideella arbetsinsatser. Övrigt
önskemål från föreningarna är också att kunna använda sig av andra måltidsleverantörer i
kommunens restaurangmatsalar. Beställning och leverans av måltider och servicetjänst har
kommunens måltidsverksamhet utfört till självkostnadspris. Föreningarna har också haft ett antal
ideella resurser på plats för servicetjänster vid måltidsserveringar. Föreningarna har inte tidigare
haft möjlighet att hyra några av kommunens kök utan har hänvisats till leverans från måltidsservice
eller annan leverantör. Totalkostnad för utförd tjänst (måltider, transporter, personal på plats med
helgersättning, övrigt) anses från föreningarna vara kostsam, även om de enbart är baserade på
självkostnadspris.

Medarbetare anställda i kommunens måltidsrestauranger arbetar med måltidsleveranser och
servicetjänster till kommunens kärnverksamheter. Vid cuper och arrangemang påverkar det
ordinarie arbetstid och schema. Brist på arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på ordinarie
verksamhet vilket påverkar arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Göteborgs Stad har ingen cateringverksamhet av måltider från kommunens måltidsverksamheter.
De hyr ut vissa av kommunens kök och matsalar i samband med idrottsevent för barn och unga.
Arrangörerna hänvisas till olika verksamma aktörer som levererar catering av måltider till föreningar
och arrangörer av idrottscuper och större event. Genom att möjliggöra uthyrning av vissa av
kommunens kök och matsalar till föreningar med ideell verksamhet utifrån Göteborgs Stads modell,
får varje arrangör av idrottscuper en större valfrihet och påverkan vad gäller upplägg måltider (egen
servering, laga mat själva, alternativt köpa in måltider från näringslivets aktörer)

Förslaget är att Kungälvs kommun inför möjlighet för föreningar med ideell verksamhet för barn och
unga att i samband med att föreningen hyr andra lokaler i kommunen för idrottsarrangemang
samtidigt har möjlighet att kunna hyra anvisat storkök och matsal för måltidsservering i egen regi.

I samband med att föreningarna får möjlighet att hyra kök och matsal kommer catering av måltider
ej erbjudas av kommunens måltidsverksamhet (jämför Göteborgs Stads modell för måltidsservering
i samband med idrottscuper)

Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn och
ungdomar:



83/22 Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- eller föreningsevent

2 (6)

Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på Mimers 
gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår möjlighet till 
hyra av Mimers restaurangdelskök.

Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang)
Anvisad del av kök Munkegärde skola
Anvisad del av kök Olseröds skola

Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller matsalar 
kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga storkök eller 
matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större idrottsarrangemang för 
barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar av övernattningar i 
kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning av storkök och matsalar 
följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. Fastställd taxa, hyra av 
storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt separat uppgift vid bokning. 

Matsalar:

Mimers gymnasium matsal
Munkegärde skola matsal
Olseröd skola matsal
Kastellegårdens skola  matsal

Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor kan i 
samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern leverantör som 
har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. Prisuppgift för städ av 
lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller kök. 

Förslag till taxenivå

Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av dag 
eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 
Förslag till beslut är att båda förslagen fastställs.

Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök 
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset.

Pris per dygn hyra av kök 2500 kr
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr

Taxa 2:  Vid hyra del av dag
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal ingår ej i 
priset.

                     
         
Förslag till kommunfullmäktige

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag.
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2. Beslutet gäller from 2022-09-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda
4. tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för ärende 

KS2022/1170 – 1.Hyra och taxa av kommunens lokaler)
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 2 kap. 3§ fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner 
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. §6 förtydligar däremot att får 
kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller.

Förvaltningens bedömning
Utifrån önskemål från ett flertal föreningar i samband med att det anordnas idrottscuper för barn 
och ungdomar önskar de lägre kostnader för måltider som serveras vid dessa tillfällen. Idag hyr 
föreningarna matsal, köper in måltider och ett fåtal servicetjänster från måltidsservice. Utöver köpta 
tjänster arbetar man med ideella personella resurser som arbetar på varje serveringsplats.

Genom att kunna hyra kök och matsal kan föreningarna påverka kostnadsbilden för måltider genom 
egna inköp och ideella arbetsinsatser. Övrigt önskemål från föreningarna är också att kunna 
använda sig av andra måltidsleverantörer i kommunens restaurangmatsalar. Göteborgs Stad 
arbetar utifrån denna modell. Då föreningarna vid de större arrangemangen av idrottscuper oftast 
är verksamma i både I Kungälv och Göteborg är det fördelaktigt att även Kungälvs kommun 
erbjuder och utgår från en liknande modell.

Måltidsservice personal har vid cuper och arrangemang arbetat extra för att kunna genomföra 
måltidsleveranser och servicetjänster. Det påverkar ordinarie arbetstid och schema. Brist på 
arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på ordinarie verksamhet vilket påverkar 
arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Genom möjlighet att hyra kök och matsal i samband 
med idrottscuper kan föreningarna tillaga egna måltider, välja annan måltidsleverantör och hantera 
övriga servicetjänster i egen regi. Ordinarie schematurer hålls och ersättning av vikarier för ledighet 
utifrån extra helgarbete utgår. Arbetsgivaren kan minimera de risker (brist på personal, hög 
arbetsbelastning, sjukfrånvaro) som kan uppstå i samband med måltidsleveranser utöver ordinarie 
uppdrag.

Utifrån beslut om möjlighet att hyra kök och matsal i kommunens skollokaler kommer kommunens 
måltidsverksamhet enbart leverera servicetjänster till kommunens kärnverksamhet. Vid förfrågan 
om eventuella måltidsleveranser sker hänvisning till möjlighet att hyra kök och matsalar i skollokaler 
för egen tillagning, alternativ att föreningen väljer valfri måltidsleverantör för catering av måltider. 
Servering och servicetjänster ansvarar föreningen för vid hyra av matsalar. (Göteborgs Stads 
modell)

Uthyrning av kök och matsal i kommunens skolor sker i samband med övriga bokningar av lokaler 
för idrottsarrangemang för barn och ungdomar av föreningar med ideell verksamhet Hänvisning till 
beslut i ärende KS2022/1170 – 1.

Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn och 
ungdomar:
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Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på Mimers 
gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår möjlighet till 
hyra av Mimers restaurangdelskök.

Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang)
Anvisad del av kök Munkegärde skola
Anvisad del av kök Olseröds skola

Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller matsalar 
kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga storkök eller 
matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större idrottsarrangemang för 
barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar av övernattningar i 
kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning av storkök och matsalar 
följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. Fastställd taxa, hyra av 
storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt separat uppgift vid bokning. 

Matsalar:

Mimers gymnasium matsal
Munkegärde skola matsal
Olseröd skola matsal
Kastellegårdens skola  matsal

Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor kan i 
samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern leverantör som 
har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. Prisuppgift för städ av 
lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller kök. 

Förslag till taxenivå

Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av dag 
eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 

Pris för städ av lokal ingår inte i de föreslagna taxorna. Vid varje förfrågan från föreningarna om att 
hyra matsal tar förvaltningen idag alltid in en offert på pris och lämnar till föreningen, så att de har 
ett pris inför varje hyrestillfälle. Detta då ytorna varierar på de olika köken och matsalarna och det 
är delvis externa leverantörer på några av objekten. Mimers matsal och kök städas internt. 

Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök 
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset.

Pris per dygn hyra av kök 2500 kr
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr

Taxa 2:  Vid hyra del av dag
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal ingår ej i 
priset.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar

 Att medborgare och näringsliv ska kunna känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 12 om hållbar konsumtion och produktion samt mål nr 16 om 
Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 betonar vikten av att bygga upp effektiva 
och transparanta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 
2040. 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. 

Vidare finns även en tydlig koppling till styrdokumentet ”Allmänna regler vid korttidshyra av 
kommunens lokaler” hur och till vem Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgarnyttan kommer öka då kommunens storkök och matsalar i skolor kommer att kunna 
nyttjas av föreningar i samband med idrottsevent för barn och unga. Genom att möjliggöra för 
föreningar som anordnar idrottsevent för barn och unga att hyra kök och matsal i skolor, bidrar 
kommunen till att öka deras flexibilitet runt val av måltider och servering. Det kan bidra till att 
föreningen får mer kostnadseffektiva lösningar för måltider och servicetjänster i samband med 
måltidsservering.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Att föreningarna får möjlighet till andra flexibla val kring måltider, leverans och servering (leverans 
från andra leverantörer alternativt tillaga mat själva i storköken) är positivt. Det medför att ordinarie 
verksamhet och serviceleverans inte påverkas. Vilket är bra utifrån rådande brist på personella 
resurser (vikarietillsättning) och utifrån ökad påverkan på arbetsmiljön för måltidsservice 
medarbetargrupp.

Ekonomisk bedömning

Föreslagen taxa innebär att kommunen kan erbjuda föreningar med ideell verksamhet som 
anordnar idrottsevent för barn och unga får möjlighet att hyra kök och matsal i anvisade skollokaler 
till ovanstående taxor och hyror. Nivåerna är satta för att skapa förutsättningar för den ideella 
föreningsverksamheten som arrangerar idrottsevent för barn och ungdomar. Taxor och hyror för 
föreningslokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av lokal- 
och förbrukningskostnaden. Förslaget bedöms bli kostnadsneutralt. Förvaltningen kommer att följa 
kostnadsutvecklingen för att eventuellt vidta nödvändiga åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag.
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2. Beslutet gäller from 2022-09-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för ärende 
KS2022/1170 – 1.Hyror och taxor av kommunens lokaler)

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Anders Holm Haleh Lindqvist 
Sektorchef samhälle och utveckling Kommundirektör

Expedieras till: Helena Tellberg (verksamhetschef Lokaler och anläggningar)

För kännedom till: Katarina Vallström och Krizstian Borbély (Fritid)
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Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg
168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077-113)

Sammanfattning

Ett formaliafel har begåtts i processen inför antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. En
detaljplan behöver kommuniceras till sakägare innan antagande och det har inte gjorts i rätt
ordning. Kommunfullmäktige behöver därför meddela Mark- och miljödomstolen ett medgivande om
upphävande för att kunna anta detaljplanen efter kommunicering skett.

Juridisk bedömning

En detaljplan ska, enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglag (2010:900) PBL samrått om förslaget samt
låtit det granskas. Syftet är (enligt prop. 2013/14:126 s. 69) syftet är att skapa så bra
beslutsunderlag som möjligt samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Förfarandet liknar det om
kommunernas skyldighet att kommunicera det material som är relevant i ärendet innan beslut i 25 §
förvaltningslag (2017:900).

Kommunen ska, enligt 5 kap. 23 § PBL, efter att granskningen slutförts sammanställa ett
granskningsutlåtande där bland annat en sammanställning av skriftliga synpunkter som inkommit
under granskningstiden redovisas samt informera om eventuella justeringar med anledning av de
inkomna synpunkterna. Därefter ska kommunen enligt 5 kap. 24 § PBL så snart som möjligt skicka
meddelande om vart granskningsutlåtandet finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda. Så har inte gjorts. Av praxis från Mark- och miljööverdomstolen (jfr MÖD2019:4)
framkommer att en sådan handläggningsbrist är skäl till att upphäva detaljplanen.

Det kommunala planmonopolet ger kommunfullmäktige en mycket stark bestämmanderätt och
beslut att anta en detaljplan prövas, enligt 13 kap. 17 § PBL, enbart mot om beslutet strider mot en
rättsregel på så sätt klagande angett eller så som framgår av omständigheterna.

Kommunjurist har gjort bedömningen att eftersom ett formaliafel skett i handläggningen av
detaljplanen ska Mark- och miljödomstolen upphäva planen. Genom att Kommunfullmäktige
medger att planen upphävs behöver inte frågan prövas i sak vilket möjliggör snabbare
handläggning.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 30 juni beslut om att anta Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil.
Ärendet bereddes helt enligt rutin av Kommunstyrelsens utskott för Samhälle och utveckling den
7 juni och gick vidare för behandling i Kommunstyrelsen den 22 juni. Innan detaljplaner antas
behöver de, enligt Plan- och bygglagen, kommuniceras med sakägare som har kvarstående
synpunkter. Denna kommunicering ska ske tre veckor före beslut om antagande i
kommunfullmäktige. Beslut om antagande planerades av förvaltningen till den 1 september, varför
kommunicering skulle skett i början av augusti.
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Bedömning
Då beslut om antagande fattades innan kommunicering med sakägare behöver 
kommunfullmäktige, för att snabba upp processen, meddela Mark- och miljödomstolen ett 
medgivande om upphävande av antagen detaljplan. Då behöver domstolen inte pröva sakfrågorna 
utan kan upphäva planen endast på formaliafel.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Möjligheten att cykla och gå genom Tjuvkil samt att använda sig av kollektivtrafik förbättras. 
Därmed överensstämmer planen med målet att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Genom att detaljplanen gynnar cykling och kollektivtrafik innebär det att planen stödjer målen 
Hållbara städer och samhällen respektive Bekämpa klimatförändringarna.

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För barn som bor i eller besöker Tjuvkil innebär tillkomsten av gång- och cykelbana en påtaglig 
förbättring. Även för andra grupper i samhället innebär åtgärderna ny GC-väg, breddad väg och 
säkrare hållplatser förbättringar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fortsatt arbete med väg 168 genom Tjuvkil genomförs till övervägande del av Trafikverket. Det 
innebär att arbetsbelastning och arbetsmiljön endast i ringa omfattning berör medarbetare på 
kommunen.

Ekonomisk bedömning
Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för 
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor. 
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd 
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas 
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Medgivande till att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta Detaljplan för väg 

168 genom Tjuvkil den 30 juni 2022 §85 godkänns och skickas till Mark- och 
miljödomstolen.

Fredric Arpfjord Haleh Lindqvist
Tf Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 
Mark- och 
miljödomstolen

För kännedom till:
Anders Holm
Fredric Arpfjord
Ida Brogren
Erik Liedner
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Datum

6/16/2022

Ärende:
Överenskommelse om politisk organisation 
mandatperioden 2023-2026

Diarienummer:
KS2022/1121-1

Instans:
Demokratiberedningen

Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026

Demokratiberedningen i Kungälvs kommun fick i samband med att budget 2019 antogs den 
6 december 2018 uppdrag från kommunfullmäktige. Ett av uppdragen var att se över den 
politiska organisationen inför kommande mandatperiod:

- Demokratiberedningen får i uppdrag att under mandatperioden 
2019–2022 göra en översyn av den politiska organisationen med 
målet att stärka kommunfullmäktiges roll.

Översynen ska resultera i ett förslag till ny politisk organisation. Målet är att 
organisationen ska vara effektiv samt att det ska finnas en bred samsyn kring 
organisationsstrukturen.

Arbetet inleddes i början av 2021 med hjälp av Sven-Martin Åkesson, organisationskonsult, 
som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän. Sven-Martins översyn, inklusive 
intervjuer och omvärldsbevakning, mynnade ut i en rapport i november 2021.

I rapporten konstaterar Sven-Martin att en stor majoritet av de som intervjuats är i grunden 
positiva till den utvecklings som skett i Kungälv avseende den politiska organisationen men att 
det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att är en bra 
grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir bättre 
och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. 
Sammantaget ligger allt detta till grund för ett stärkt kommunfullmäktige.

Med rapporten som grund har sedan representanter från samtliga partier med mandat i 
kommunfullmäktige träffats för att komma överens om hur den politiska organisationen ska 
se ut i Kungälvs kommun under
mandatperioden 2023–2026. Gruppen har diskuterat förändringar inom följande områden:

- Antal fullmäktigeberedningar
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen
- Kopplingar mellan olika uppdrag

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx

E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

DEMOKRATIBEREDNINGEN FAX 0303-238002
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- Arvoden och ersättningar
- Kostnader för den politiska organisationen
- Partistöd
- Arbetsordning för beredningar

Dialogen mellan partierna har mynnat ut i förslag på förändringar rörande bland annat 
kommunfullmäktiges beredningar, ersättningar och arvoden och kommunstyrelsens storlek.

Bakgrund
Den kommunala organisationens syfte är att möjliggöra effektiv styrning och ledning vilket 
ska leda till att verksamheterna får bästa möjliga förutsättningar att skapa god kvalitet och 
hög effektivitet för kommunens invånare.

Översynen av den politiska organisationen inleddes början av 2021 med hjälp av Sven-Martin 
Åkesson, organisationskonsult, som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän:

- Gruppintervju med representanter från varje politiskt parti
- Gruppintervju med KS presidium
- Gruppintervju med förvaltningsledningen

Frågeställningarna som låg till grund för intervjuerna var:
Frågor avseende politisk styrning och ledning

- Vad ser du för fördelar och förbättringsmöjligheter med nuvarande politisk styrning 
och ledning?

- Styrkor med nuvarande politiska styrning och ledning
- Svagheter i nuvarande politiska styrning och ledning
- Förbättringsförslag vad gäller politiska styrning och ledning

Frågor avseende politisk organisation
- Vad ser du för fördelar och förbättringsmöjligheter med nuvarande politiska 

organisation?
- Styrkor med nuvarande politiska organisation
- Svagheter i nuvarande politiska organisation
- Förbättringsförslag vad gäller politisk organisation

I rapporten konstaterar Sven-Martin att en stor majoritet av de som intervjuats i grunden 
är positiva till den utveckling som skett i Kungälv avseende den politiska organisationen 
men att det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att är en bra 
grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir bättre 
och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. Allt 
det sammantaget ligger till grund för ett stärkt kommunfullmäktige.

Rapporten innehåller tre delar:

1. Demokratiberedningens uppdrag
2. Analys av nuläge och omvärld
3. Konsultens rekommendationer
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Gruppen för politisk organisationsförändrings förslag

Representanter från samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige har träffats för 
att komma överens om hur den politiska organisationen ska se ut i Kungälvs kommun 
under mandatperioden 2023–2026.

Gruppen har diskuterat förändringar inom följande områden:

- Antal fullmäktigeberedningar
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen
- Kopplingar mellan olika uppdrag
- Arvoden, ersättningar och partistöd
- Kostnader för den politiska organisationen
- Arbetsordning för beredningar

En rad olika förslag följer nedan. 

Antal beredningar
- Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 

kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats.
- Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 

beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas.

- Tre nya beredningar bildas:
• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF) 
• beredningen för lärande och kultur (BLK)
• beredningen för trygghet och stöd (BTS)

De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande.

- beredningen för samhällsbyggnad och fritid, beredningen för lärande och 
kultursamt beredningen för trygghet och stöd sammanträder samtidigt.

- Beredningsöverskridande arbetsgrupper med gemensamma uppdrag skapas.
- Möjligheten till tillfälliga beredningar kvarstår.

Antal ledamöter
Antalet ledamöter inom den politiska organisationen i Kungälvs kommun ökar marginellt 
jämfört med nuvarande mandatperiod. Förändringen sker i kommunstyrelsen samt i 
kommunfullmäktige (enligt tidigare beslut).

- Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 
ersättare. Detta möjliggör att utskotten kan utökas till att ha sju ledamöter i vartdera 
utskottet.

- De tre beredningarna BSF, BLK och BTS ökar från 9 ledamöter per beredning till 12 
ledamöter per beredning. Detta innebär att det totala antalet ledamöter i 
kommunfullmäktiges beredningar bibehålls.
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Kopplingar mellan uppdrag
Kopplingar mellan uppdrag är i grund och botten överenskommelser mellan partierna om 
hur externa uppdrag kan fördelas (partierna har fri nomineringsrätt).

- Det är viktigt att funktion och uppdrag hänger ihop gällande platser i GR, samordningsförbund, 
EU-projekt och andra instanser där så kan vara aktuellt.

- Den beredning och/eller utskott som äger frågan ska finnas representerade i råden. Den politiska 
representationen i respektive råd regleras i respektive råds reglemente.

- Externa uppdrag bör i så hög utsträckning som möjligt kopplas till ett 
uppdrag i nämnd, utskott eller beredning. Detta för att viktig information från 
denna typ av uppdrag ska tillgodoses inom kommunen.

- Ledamöter i kommunstyrelsen bör inte sitta i fullmäktigeberedningar.

Arvodering
Baslinjen för arvodena är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.

Arvodering i presidier ska arvoderas på så sätt att vice ordföranden ska arvoderas med två 
tredjedelar av ordföranden. 

Arbetsordningar för beredningar
Styrdokumentet Arbetsordning för beredningar uppdateras i enlighet med upprättad 
beredningsskrivelse.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026 antas.
2. Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 

ersättare.
3. Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 

kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats.
4. Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 

beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas.

5. Tre nya beredningar bildas:
• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF)
• beredningen för lärande och kultur (BLK)
• beredningen för trygghet och stöd (BTS)

De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande.

6. Baslinjen för arvoden är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode.
7. Arbetsordningar och reglementen revideras i enlighet med överenskommelse om 

politisk organisation 2023–2026.
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Sammanträdesdatum 2022-07-11
Sida 3 (4)

ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

§ 12/2022

Tjänsteskrivelse Avtal avseende Head-sublease av skoldatorer (Dnr 
KS2022/1475)

Sammanfattning

Sedan 2018 ingår Soltak AB årligen avtal om att hyra elevdatorer, som sedan hyrs ut till 
Kungälvs kommun (så kallad sub-leasing). 

Inför läsåret 2022/2023 finns det behov av att hyra nya elevdatorer. Soltak AB har för avsikt 
att ingå ett nytt sådant hyresavtal med uthyraren 3 Step IT Sweden AB (Hyresavtalsnummer: 
119406-LC01-000-000, benämns ”hyresavtalet” nedan). 

Genom bilaga 4 till hyresavtalet åtar sig Kungälvs kommun att, i händelse av att uthyraren 
säger upp hyresavtalet med Soltak AB, antingen att träda in i avtalet i Soltaks ställe och 
därvid omedelbart med verkan fr.o.m inträdestillfället övertaga samtliga skyldigheter enligt 
avtalet eller att köpa den hyrda utrustningen till bokfört värde beräknat enligt avtalet jämte 
förfallna avgifter, ränta och eventuellt andra belopp. Avtalet i bilaga 4 innebär vidare att 
Kungälvs kommun i ett sådant fall tillträder utrustningen i befintligt skick och på den plats 
den befinner sig. Vidare ska Kungälvs kommun vara medveten om att uthyraren inte svarar 
för fel eller brister i datorerna.
 
Givet den knappa tiden till skolstart och behovet av att lösa den uppkomna situationen med 
elevdatorer till skolverksamhet är det en så brådskande situation att beslutet bör tas 
skyndsamt. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ingår avtalet, och att beslutet tas som ett 
ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Avtal avseende Head-sublease av skoldatorer
Bilaga Hyresavtal 119406-LC01 elevdatorer Kungälv 2022-06-07
Bilaga Head-sublease trepartsavtal Soltak_Kungälvs Kommun

Beslut

1. Kungälvs kommun ingår avtalet i bilaga 4 till hyresavtalet.
2. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna avtalet i bilaga 4 till hyresavtalet.

__________

Expedieras till: 
Haleh Lindqvist/kommundirektör
Pia Jacobsson/Ekonomichef
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ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

För kännedom till:
Dennis Reinhold/ sektorchef BoL
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Bilaga 4 till  Hyresavtal 119406-LC01-000-000 

AVTAL ANG HEAD-SUBLEASE: Hyresavtal 119406-LC01-000-000 

PARTER 

3 Step IT Sweden AB (556488-0218) 
Box1556 
581 15 Linköping 
Telefon: 0771-703333  nedan benämnt Uthyraren 
 
Soltak AB (556939-1187) 
Trollhättevägen 20 
442 34 Kungälv 
Telefon: 0771-180810  nedan benämnt Headleasetagaren 
 
Kungälvs Kommun (212000-1371) 
Ytterbyvägen 2 
442 30 Kungälv 
Telefon: 0303-238000  nedan benämnt Subleasetagaren 
 
 
 
Bakgrund 
Headleasetagaren ägs till viss del av subleasetagaren och har som uppgift att erbjuda IT-
lösningar till Subleasetagaren. Headleasetagaren avser att träffa avtal om leasing/hyra 
(”Hyresavtalet”) med Uthyraren avseende den utrustning (”Utrustningen”) som behövs för att 
kunna leverera IT-lösningar inom ramen för Headleasetagarens Ramavtal ”2019/410 
Datorklienter”. 
 
 
Subleasetagaren har tagit del av Hyresavtalet och är införstådd med dess villkor. 
 
Uthyraren däremot saknar detaljerad kunskap om innehållet i avtalet som rör leveransen av 
IT-lösningar mellan Headleasetagaren och Subleasetagaren. 
 
Mot denna bakgrund träffar Uthyraren, Headleasetagaren och Subleasetagaren genom detta 
avtal följande: 
 
Överenskommelse 
 
1. För det fall grund föreligger för Uthyraren att säga upp Hyresavtalet åtar sig                               

Subleasetagaren från den dagen Uthyraren bestämmer att antingen 
 
(a) träda in i Hyresavtalet in Headleasetagarens ställe och därvid omedelbart med 

verkan fr.o.m inträdestillfället övertaga samtliga skyldigheter enligt Hyresavtalet 
eller 
 

(b) förvärva Utrustningen av Uthyraren till bokfört värde beräknat enligt Hyresavtal 
jämte förfallna avgifter, ränta och eventuellt andra belopp. 

 
2. Subleasetagaren tillträder Utrustningen i befintligt skick och på den plats den befinner 

sig. Vidare är Subleasetagaren medveten om att Uthyraren ej svarar för förekommande 
fel eller brister i objektet.  
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Bilaga 4 till  Hyresavtal 119406-LC01-000-000 

 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt och träder i kraft när det 
vederbörligen undertecknats av samtliga parter. 
 
 
 
 
Ort, datum………………. Ort, datum……………………………… 
 
 
3 Step IT Sweden AB Soltak AB 
 
 
 
……………………………………………… …………………………………………………. 
Behörig firmatecknare Behörig firmatecknare 

 
 
……………………………………………… …………………………………………………. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
 
 
 

Ort, datum………………. 
 
 
Kungälvs Kommun  
 
 
 
……………………………………………… 
Behörig firmatecknare 
 
 
 
……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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Hyresavtalsnummer: 119406-LC01-000-000  
   ”Elevdatorer Kungälvs Kommun” 

 
Uthyraren och Hyresmannen har överenskommit om följande Hyresavtal. Hyresmannen hyr av Uthyraren de 
Hyresobjekt vilka anges i detta Hyresavtal. För detta Hyresavtal gäller villkor nedan samt bifogade Allmänna 
Villkor nr NF180511F 

  
 Hyresobjekt    

Enligt bilaga 3. Nuvarande bilaga 3 kan komma att ändras fram till upphandlingsperiodens 
slutdag, därefter upprättas en ny slutlig specifikation som kommer att gälla för avtalet.  
 

  
Hyresavgift     Betalningsperiod 
2,880% per månad för Laptops, Monitors & Tablets   Kvartalsvis i förskott 
3,030% per månad för Accessories, services & software 
av totalt anskaffningsvärde i sek exkl.moms per månad.   
Hyresavgiften i kronor bestäms i enlighet med leveransgodkända  
fakturor (totalt anskaffningsvärde)  
 

 Hyresperiod 
 36 månader 
 
 Basräntan 
 Fast 3 årig ränta med noteringen 2,760% per 2022-07-01  

Räntan i hyresavtalet kommer att fastställas i enlighet med gällande fastränteläge vid avtalsstart. 
 
 Hyresavtalets Upphörande 
 Vid Hyresavtalets upphörande skall Hyresmannen välja något av följande alternativ:  

1) Anvisa köpare till Hyresobjekten till marknadsvärde dock max 15% av totalt 
anskaffningsvärde exkl.moms för Laptops, Monitors & Tablets..                                                                                      

2) Förhandla om förlängningshyra till all eller delar av Hyresobjekten 
3) Återlämna all eller delar  av Hyresobjekten till Uthyraren 

   
 Överlåtelse 

I samband med att Hyresmannen firmatecknar detta Hyresavtal bekräftas att Hyresmannen 
godkänner 3 Step IT Sweden AB:s överlåtelse av Hyresavtalet i enlighet med dess Allmänna Villkor 
nr NF180511F, §19. 

   
 Särskilda Villkor 

Före beställning skall Hyresmannen säkerställa att utrymme inom beviljad kredit finns.  

Hyesmannen tecknar på egen bekostnad erforderliga försäkringar för hyresobjekten. 
Särskilda Villkor Head-/sublease – Vidareuthyrning: Hyresavtal 119406-LC01-000-000, 
se Bilaga 2 & 4 
Initialhyra debiteras ej enligt Allmänna Villkor nr: NF180511F 

   ________________________________________________________________ 

Detta Hyresavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Uthyraren och Hyresmannen tagit var 
sitt. Hyresavtalet är bindande för Hyresmannen genom dennes underskrift och för Uthyraren när 
Hyresavtalet är undertecknat av Uthyraren. Uthyraren och Hyresmannen bekräftar härmed att de tagit 
del av och godkänt samtliga villkor på denna sida samt bifogade Allmänna Villkor nr:NF180511F 

Underskrifter 
 
Den     /     -2022 
 
Soltak AB 
 
 
____________________      _____________________ 
Firmatecknare                       Firmatecknare       
 
 
____________________      _____________________ 
Namnförtydligande                Namnförtydligande 

 
Den     /     -2022 
 
3 Step IT Sweden AB 
 
 
_______________________________ 
Firmatecknare 
 
 
_______________________________ 
Namnförtydligande 

 
 

 Hyresman             Leverantör  Uthyrare 
 Soltak AB Advania  3 Step IT Sweden AB 
 Trollhättevägen 20   Box 1556 
 442 34 Kungälv   581 15  Linköping 
  
 Org.nr: 556939-1187   Org.nr: 556488-0218 
 Kontaktperson: Daniel Bjurström   Kontaktperson: Sofie Barijard 
 E-post: daniel.bjurstrom@soltakab.se  Tel.nr: 013-21 08 42 
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ALLMÄNNA VILLKOR Nr: NF180511F 
1. HYRESPERIOD 
Hyresperioden för varje Hyresavtal utgör förutom leveransmånad eller - om leverantören åtagit sig installation - 
installationsmånad det antal månader, kvartal eller år som anges i Hyresavtalet. Hyresperioden inleds första 
dagen i nästföljande kalenderkvartal, efter den under vilken Hyresobjekten levererats eller om leverantör åtagit 
sig installation kalenderkvartal efter då Hyresobjekten installerats enligt punkt 8 nedan. Efter Hyrestidens slut 
förlängs avtalet automatiskt ett (1) kvartal i sänder till en kostnad av den senaste kvartalshyran, att erläggas 
kvartalsvis i förskott såvida inte skriftlig uppsägning skett 30 dagar före hyrestidens utgång eller före 
förlängningstidens utgång, om inte annat framgår av särskilda villkor. I de fall Hyresmannen använder Hyres- och 
utrustningsregistret skall hyresmannen meddela sitt val där. 
Kontraktet kan inte sägas upp i andra fall än vad som anges i kontraktet. 
2. HYRA, ÄNDRING AV HYRA M M 
Om hyresavgiften på avtalets första sida är angiven per månad och betalningsperiodiciteten är annan än månad 
multipliceras månadsavgiften med det antal månader som betalningsperioden omfattar. 
Hyresavgiften ligger fast under hela hyresperioden. 
3. INITIALHYRA 
Om leverans har skett innan hyresmannens avtalsenliga förpliktelse att erlägga hyra inträtt, skall hyresmannen 
betala en särskild initialhyra som, om kontraktet baseras på månadshyra, uppgår till 1/30 av beräknad 
månadshyra per dag och om kontraktet baseras på kvartalshyra, uppgår till 1/90 av beräknad kvartalshyra per 
dag. Initialhyran skall utgå för tiden från och med dagen då hyresmannen mottagit och leveransgodkänt Objektet 
fram till den dag hyresperioden börjar löpa. Initialhyran skall erläggas på förfallodagen för den första hyran enligt 
detta kontrakt. 
4. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 
Uthyraren är ägare till Objektet. 
Uthyraren upplåter nyttjanderätten till Objektet på i detta kontrakt angivna villkor. Hyresmannen äger inte, utan 
uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta detta kontrakt eller uthyra Objektet till annan. Hyresmannen äger inte 
utan uthyrarens skriftliga medgivande förflytta Objektet från i detta kontrakt angivet driftställe. Objektet får inte 
införlivas med annan fast eller lös egendom på så sätt att uthyrarens äganderätt förverkas. Ändringar i Objektet 
får inte vidtagas utan uthyrarens medgivande. 
Skulle Objektet utmätas eller beläggas med kvarstad eller skingringsförbud eller hyresmannen 
försättas i konkurs åligger det hyresmannen att omedelbart underrätta uthyraren därom samt att 
genom företeende av detta kontrakt för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa 
om uthyrarens äganderätt. 
5. PROGRAMVARA / LICENSRÄTTIGHET 
I den mån del av Objektet utgörs av programvara/licensrättighet (nedan "Programvaran") godkänner och 
bekräftar hyresmannen att Programvaran skall nyttjas av hyresmannen i enlighet med villkoren i tecknat 
licensavtal för Programvaran samt villkoren i detta kontrakt. Villkoren i licensavtalet fortsätter därmed att gälla 
mellan hyresmannen och uthyraren även efter det att uthyraren har överlåtit sina rättigheter enligt detta kontrakt. 
Detta innebär dels att nya kontraktsinnehavaren inte ikläder sig något ansvar gentemot hyresmannen för de 
skyldigheter som följer av licens- givarens/ursprunglig uthyrares ansvar enligt licensavtalet med hyresmannen, 
dels att hyresmannen gentemot licensgivaren/ursprunglig uthyrare är fortsatt ålagd att följa de föreskrifter som 
gäller för nyttjandet av Programvaran enligt licensavtalet. Uppkommer fel eller brist i den levererade 
Programvaran befriar detta inte hyresmannen från skyldigheten att erlägga den hyresavgift som följer av detta 
kontrakt. Den nya kontraktsinnehavaren ansvarar inte i något fall för förlust av data, utebliven vinst, skada 
(direkt/indirekt skada eller följdskada) med anledning av hyresmannens nyttjande av Programvaran. När detta 
kontrakt upphör på grund av att hyresperioden/förlängningsperioden löpt ut ska ett av följande alternativ gälla för 
Programvaran: 
– Licensavtalet för Programvaran fortsätter att gälla mellan hyresmannen och licensgivaren/ursprunglig uthyrare 

på oförändrade villkor i den mån 
licensavtalet så medger, eller 
– hyresmannen returnerar på egen bekostnad Programvaran i sin helhet till licensgivaren/ursprunglig uthyrare i 

det skick den installerades/godkänd modifierad Programvara, tillsammans med alla förekommande kopior, 
eller 

– hyresmannen förstör Programvaran i sin helhet jämte alla kopior och bekräftar detta skriftligen till 
licensgivaren/ursprunglig uthyrare med kopia till uthyraren. 

För det fall detta kontrakt sägs upp med stöd av paragrafen om Uthyrarens rätt till uppsägning av kontraktet och 
skadestånd upphör även hyresmannens nyttjanderätt till Programvaran enligt licensavtalet att gälla med 
omedelbar verkan. Hyresmannen skall därvid på egen bekostnad returnera Programvaran i sin helhet till 
licensgivaren/ursprunglig uthyrare i det skick den installerades/godkänd modifierad Programvara, tillsammans 
med alla förekommande kopior. 
6. MERVÄRDESKATT, KOSTNADER, UTLÄGG MM 
Till angiven initialhyra, hyra samt övriga kostnader och utlägg enligt detta kontrakt kommer i förekommande fall 
mervärdesskatt. Mervärdesskatten på hyran betalas av hyresmannen i samband med hyran. Annan 
mervärdesskatt, förskott, andra kostnader eller utlägg enligt detta kontrakt och annan avgift eller skatt som 
beslutas av myndighet och som berör detta kontrakt skall erläggas av hyresmannen vid anfordran. 
Faktura/hanterings/påminnelse och övriga avgifter skall erläggas enligt de grunder som uthyraren vid var tid 
tillämpar vid hyra. Upplysning om gällande avgifter lämnas av uthyraren på begäran.  
7. UNDERSÖKNINGSPLIKT, REKLAMATION OCH LEVERANSGODKÄNNANDE 
Hyresmannen är skyldig att på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att mottaga Objektet då det ställs 
till hans förfogande. Hyresmannen skall så snart det kan ske och senast vid leveransen undersöka Objektet 
noggrant och göra erforderliga kontroller av att Objektet fungerar. Som bekräftelse på att hyresmannen erhållit 
och godkänt Objektet skall hyresmannen efter vederbörlig kontroll underteckna ett leveransgodkännande 
antingen på kontraktets första sida, på separat handling eller i elektronisk form som skall tillställas uthyraren utan 
dröjsmål. Om Objektet befinnes vara behäftat med fel eller brist skall hyresmannen omedelbart tillställa uthyraren 
och i förekommande fall leverantören en skriftlig reklamation avseende felet eller bristen. Är kontraktet överlåtet 
på en ny uthyrare (OBS se paragrafen om Överlåtelse av uthyrarens rättigheter) skall såväl föregående uthyrare 
som nuvarande uthyrare tillställas ett exemplar av nämnda reklamation. 
8. INSTALLATION / INSTALLATIONSGODKÄNNANDE 
Hyresmannen skall - om leverantören åtagit sig installation - godkänna Hyresobjekten när de installerats. 
Installation innebär att Hyresobjekten försätts i funktionsdugligt skick, dvs att framgångsrik provkörning av 
Leverantörens diagnostikprogram genomförts. Hindras installation beroende på orsaker utanför Leverantörens 
kontroll och fortgår sådant hinder under trettio (30) dagar från leverans skall Hyresobjekten ändock anses 
godkända trettio (30) dagar från leverans. Hyresmannen förbinder sig att inom angivna tidpunkter omgående 
reklamera eventuella fel. Hyresobjekt vilka ej omfattas av installation anses godkända då de levererats till 
Hyresmannen. Hyresmannen förbinder sig att vid ovan angivna tidpunkter omgående underteckna och tillställa 
Uthyraren Leveransgodkännande 
9. VÅRD AV OBJEKTET M M 
Hyresmannen är skyldig att väl vårda och underhålla Objektet så att det ej undergår någon förändring som inte 
beror på normal förslitning. Skulle Objektet till följd av förslitning, vanvård eller annat skäl bli obrukbart under 
avtalsperioden befriar detta inte hyresmannen från betalningsskyldighet gentemot uthyraren. Hyresmannen skall 
på egen bekostnad ansvara för erforderligt underhåll, service och reparationer på objektet. Om Objektet helt eller 
delvis förstörs eller förloras skall uthyraren genast underrättas därom. 
10. BESIKTNING 
Uthyraren äger när som helst, men med skälig framförhållning, rätt att besiktiga Objektet och hyresmannen är 
skyldig att för sådant ändamål vid anfordran lämna uthyraren tillträde till Objektet. Uthyraren är i samband med 
besiktningen skyldig att iaktta hyresmannens säkerhetsföreskrifter. 
11. FEL BRIST MM 
För Objektet gäller den av leverantören vid tiden för kontraktets tecknande tillämpade garantin för det uthyrda 
Objektet. Hyresmannen ansvarar under kontraktets löptid för att samtliga uppkomna fel och brister på Objektet 
omgående blir åtgärdade. Gäller ej Objektets garanti för uppkomna fel och brister, skall åtgärderna företagas på 
hyresmannens bekostnad. För försäkringsfall gäller paragrafen om Försäkring, skada på eller förlust av Objektet. 
Uppkomna fel och brister befriar ej hyresmannen från skyldigheten att erlägga hyror, kostnader och utlägg enligt 
detta kontrakt. 
12. FÖRSÄKRING, SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV OBJEKTET 
Uthyraren tecknar i eget namn erforderliga försäkringar för Objektet om annat ej har överenskommits. Uthyraren 
skall, på hyresmannens begäran, tillhandahålla information om gällande försäkringsvillkor. Kostnaden för 
erforderliga försäkringar, jämte aktuell självrisk vid försäkringsfall, skall betalas av hyresmannen till uthyraren 
utöver hyran om ej annat anges i kontraktet. 
När Objektet utgörs av registreringspliktigt fordon åligger det dock hyresmannen att själv och på egen bekostnad 
teckna samt under hela hyresperioden vidmakthålla s k helförsäkring, med undantag för de fall då s k 
nybilsgaranti täcker eventuell vagnskada då endast trafikförsäkring och delkaskoförsäkring är erforderlig. 
När Objektet utgörs av registreringspliktigt trafikförsäkringspliktigt i enlighet med trafikskadelagen (1975: 1410), 
men inte registreringspliktigt, skall uthyraren i eget namn teckna erforderliga försäkringar (sakförsäkring) för 
Objektet, dock åligger det hyresmannen att själv och på egen bekostnad teckna och under hela hyresperioden 
vidmakthålla trafikförsäkring. 
Vid skada på Objektet som ej täcks av försäkring ansvarar hyresmannen ensam och på egen bekostnad för att 
erforderlig reparation omgående blir utförd. Hyresmannen svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada 
på Objektet.  Även om Objektet skadas eller förstörs eller om hyresmannen av annan orsak ej kan bruka Objektet 
skall hyresmannen fortsätta att fullgöra sina förpliktelser enligt detta kontrakt. 
Om Objektet förstörs, förloras eller förslits så att det i något avseende blir obrukbart före avtalstidens utgång 
åligger det hyresmannen att genast underrätta uthyraren därom. Härvid äger uthyraren begära särskild säkerhet 
av hyresmannen för förfallna jämte återstående ännu ej förfallna hyror samt övriga ersättningar som skall utgå 
enligt detta kontrakt. Vid försäkringsfall där uthyraren står som försäkringstagare skall hyresmannen omgående 
till uthyraren inge en skriftlig skadeanmälan som följer försäkringsbolagets vid var tid gällande anvisningar. Vid 
försäkringsfall där hyresmannen står som försäkringstagare skall hyresmannen omgående inge den skriftliga 
skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget med en kopia till uthyraren. 
Hyresmannens skadeanmälan till uthyraren/försäkringsbolaget skall alltid åtföljas av en kopia av detta kontrakt. 
Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats skall repareras skall uthyraren erhålla 
försäkringsersättningen. Försäkringsersättningen skall användas till betalning av reparationen av Objektet, varvid 
kontraktet fortsätter att löpa på oförändrade villkor. 
Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet skall ersättas av ett likvärdigt objekt istället för att 
repareras, alternativt ersättas av ett likvärdigt objekt när Objektet gått förlorat, skall ersättningsobjektet genom en 
skriftlig beställning, på försäkringsbolagets bekostnad, förvärvas av uthyraren från en av försäkringsbolaget 
godkänd leverantör och upplåtas med nyttjanderätt enligt detta kontrakt till hyresmannen, varvid detta kontrakt 
fortsätter att löpa på i övrigt oförändrade villkor. 

Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats varken skall repareras eller ersättas av 
ett likvärdigt objekt, alternativt ej skall ersättas av ett likvärdigt objekt när Objektet gått förlorat, utan 
försäkringsregleringen skall fullgöras genom utbetalning av en försäkringsersättning, skall hyresmannen fortsätta 
att erlägga de hyror som förfaller till betalning enligt kontraktet fram till dess att uthyraren erhållit dels utfallande 
försäkringsersättning från försäkringsbolaget, dels förekommande mellanskillnad från hyresmannen enligt den 
avräkning som skall ske enligt följande. Avräkningen som skall företas innebär att till den del Objektets bokförda 
värde hos uthyraren vid avräkningstillfället överstiger summan av den till uthyraren utbetalade 
försäkringsersättningen, skall hyresmannen erlägga denna mellanskillnad till uthyraren. Efter att avräkningen blivit 
slutreglerad upphör detta kontrakt att gälla för det Objekt som försäkringsfallet avser. 
Med bokfört värde i detta kontrakt avses uthyrarens anskaffningskostnad för Objektet med avdrag för gjorda 
värdeminskningsavdrag enligt annuitetsmetoden, baserade på erlagda hyror. Med bokfört restvärde avses bokfört 
värde efter utgången av avtalad hyresperiod. 
13. ÖVRIGA KOSTNADER 
Uthyrarens kostnader för transport, installation o dyl avseende Objektet skall betalas av hyresmannen vid 
anfordran om inte annat skriftligen överenskommits. 
14. SKADA PÅ TREDJE MAN, MYNDIGHETS FÖRESKRIFT M M  
Oberoende av vållande svarar hyresmannen gentemot uthyraren för all skada som genom Objektets brukande, 
transport till och från hyresmannen eller på annat sätt har förorsakat sak eller person. Hyresmannen har inte rätt 
att använda Objektet utan att ha förvissat sig om att detsamma vid användandet uppfyller alla krav beträffande 
utrustning, skyddsanordning, försäkring etc. Uthyraren svarar inte för hinder i nyttjanderätten som kan uppstå på 
grund av föreskrift i författning och/eller myndighets beslut. 
15. UTHYRARENS RÄTT TILL UPPSÄGNING OCH SKADESTÅND 
Uthyraren äger rätt att omedelbart uppsäga kontraktet och genast återtaga Objektet på hyresmannens bekostnad 
om: 
– hyresmannen är i dröjsmål med att erlägga hyra, mervärdesskatt eller andra avgifter och kostnader enligt 

kontraktet, och trots påminnesle därom inte vidtagit rättelse, 
– hyresmannen inställer betalningarna, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller träder i 

likvidation, 
– hyresmannen i övrigt åsidosätter sina skyldigheter och förpliktelser enligt kontraktet, 
– eventuell säkerhet för hyreskontraktet eller för annan förpliktelse som hyresmannen har mot uthyraren inte 

längre är betryggande, 
– det finns skälig anledning att antaga att hyresmannen inte kommer att fullgöra sina förpliktelser 

enligt kontraktet eller annan förpliktelse mot uthyraren. 
Om kontraktet uppsägs av uthyraren av anledning som anges ovan äger uthyraren rätt att erhålla förutom hyror 
och andra belopp som är förfallna till betalning skadestånd som skall uppgå till summan av hyrorna för den 
återstående avtalade hyresperioden och det bokförda restvärde Objektet skulle ha haft enligt uthyraren vid 
hyresperiodens utgång, allt diskonterat till nuvärde vid återtagandet efter en räntesats som vid var tid med 1,5 
procentenheter understiger den räntesats som hyran baseras på vid tidpunkten för uppsägningen. 
Avser Objektet Programvara enligt paragrafen om Programvara/licensrättighet gäller däri angiven 
reglering vid kontraktets upphörande. 
16. ÅTERLÄMNANDE / ÅTERTAGANDE 
Vid varje Hyresavtals upphörande äger Uthyraren rätt att, såvida ej eventuellt avtalad köpoption ianspråktages, 
på Hyresmannens bekostnad att av-installera samt utföra en säker data och informationsradering på 
Hyresobjekten som omfattas av Hyresavtalet. Hyresmannen skall på sin bekostnad och risk avlämna 
Hyresobjekten till av Uthyraren angiven adress i Sverige, senast inom 14 dagar efter hyrestidens utgång. Innan 
avlämnandet skall Hyresmannen kontakta Uthyraren för instruktioner angående detsamma.  
Hyresobjekten skall återlämnas i samma skick som vid leverans och i sådant skick att de uppfyller leverantörens 
krav för att underhållas enligt standardunderhållsavtal, dock med beaktande av normal förslitning. För t ex 
Smartphones och Tablets är skyddsfilm på skärmen, samt skalskydd ett krav. Permanent märkning av 
Hyresobjekt som inte kan avlägsnas utan åverkan anses inte vara normal förslitning.  
Alla typer av mjuk- och hårdvarulås skall vara bortplockade före retur då Hyresobjekten annars kan komma att 
vara obrukbara. Operatörslåsta telefoner innebär extra hantering och kommer efterdebiteras Hyresmannen. 
Hyresmannen skall ersätta Uthyraren för samtliga kostnader för återtagande av Hyresobjekten och indrivning av 
förfallna belopp. 
Till dess att Hyresobjekten har returnerats till Uthyraren, skall Hyresmannen vara ansvarig för förvaring och rätt 
säkerhet av Hyresobjekten. Om inte Hyresobjekten är returnerade inom avtalad tid ska Hyresmannen erlägga 
Hyresavgift för den aktuella perioden. 
17. DRÖJSMÅLSRÄNTA MM 
Vid dröjsmål med erläggande av hyra eller andra ersättningar enligt detta kontrakt skall hyresmannen betala ränta 
på förfallet belopp med två procentenheter per påbörjad månad samt avgift för inkassokostnader, 
indrivningskostnader och andra kostnader som är förenade med dröjsmålet samt den förseningsavgift som 
uthyraren vid var tid tillämpar. 
Vid uppsägning av detta kontrakt utgår särskild avgift med belopp som uthyraren vid var tid tillämpar. 
18. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Som personuppgiftsansvarig behandlar uthyraren personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som 
parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad 
information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeakoncernens dataskyddspolicy som 
finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta uthyraren. Dataskyddspolicyn innehåller 
information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till 
information, rättelse, dataportabilitet, etc. Hyresmannen ska vidarebefordra Nordeakoncernens dataskyddspolicy 
till registrerade vars personuppgifter överförs till och behandlas av uthyraren. 
Nordea Finans Sverige AB (publ) kan komma att lämna information som är nödvändig för att hantera och 
genomföra detta Hyresavtal med 3 Step IT Sweden AB och dess partner, potentiell garant eller annan med 
liknande skyldighet, till försäkringsbolag som har försäkrat Hyresobjekten och till övriga inom Nordeakoncernen. 
Den information som lämnas kan innehålla information om Hyresmannen, kreditbeslut och kreditlimit, Hyresobjekt 
och detta Hyresavtal, i den utsträckning som är nödvändigt för att hantera och genomföra detta Hyresavtal. 
19. ÖVERLÅTELSE  
Samtliga rättigheter enligt detta Hyresavtal inklusive äganderätten till Hyresobjekten som omfattas av detta 
Hyresavtal överlåtes härmed till Nordea Finans Sverige AB (publ) org nr 556021-1475 som inträder såsom ny 
Uthyrare. 
Hyresmannen kommer att underrätts ytterligare om detta i samband med närmast på följande faktura. På grund 
härav kan samtliga betalningar och övriga förpliktelser enligt hyresavtalet med befriande verkan endast fullgöras 
hos Nordea Finans Sverige AB (pub) s bankgiro nr 263-7700 eller plusgiro nr 4757202-9. Vidare innebär detta att 
Nordea Finans Sverige AB (publ) är ensam behörig att i förekommande fall återta Hyresobjekt och att vid 
hyresmannens återlämnande av hyresobjektet vara mottagare av detta. 
Uthyraren äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta kontrakt, inklusive rätten till Objektet, till annan och 
denne får i sin tur överlåta kontraktet, inklusive rätten till Objektet, vidare. När hyresmannen har underrättats om 
att kontraktet, inklusive rätten till Objektet, har överlåtits skall hyresmannen fortsättningsvis fullgöra samtliga sina 
förpliktelser enligt kontraktet till den nya kontraktsinnehavaren. Den nya kontraktsinnehavaren är därvid ensam 
behörig att ta emot betalning, träffa uppgörelse om betalning m m och i övrigt utöva uthyrarens rättigheter enligt 
kontraktet. Detta innebär bl a att den nya kontraktsinnehavaren är ensam behörig att i förekommande fall återta 
Objektet och att vid hyresmannens återlämnande av Objektet vara mottagare av detta (OBS se paragrafen om 
Återlämnande/återtagande m m) förutom vad som anges i paragrafen om Programvara/licensrättighet. 
20. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Kontraktet innehåller allt vad som avtalats mellan parterna. Överenskommelse om tillägg eller ändring av 
kontraktet måste för att vara gällande ske skriftligen. 
21. MEDDELANDEN M M  
Part skall omedelbart skriftligen underrätta andra parten om adressändring. Brev i anledning av kontraktet skall 
anses ha nått motparten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är 
angiven i kontraktet eller som eljest är känd för avsändaren. Meddelande som sänts med fax skall anses ha nått 
motparten omedelbart. 
22. GODKÄNNANDE OM HANTERING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 
Hyresmannen godkänner att i den mån det är möjligt kan uthyraren på uppdrag av hyresmannen sända 
sekretessbelagd kundinformation/-uppgifter angående detta avtal via e-post och fax. 
Uthyraren har dock ingen skyldighet att verkställa uppdraget. Uthyraren har ej heller ansvar för konsekvenser på 
grund av försening, förlust, störning eller andra fel vid överföring. 
Verkställd sändning skall inte anses vara ett brott mot den sekretess som uthyrarens verksamhet omfattas av. 
23. BEGRÄNSNING AV UTHYRARENS ANSVAR   
Uthyraren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet 
ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om uthyraren själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd. 
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av uthyraren, om uthyraren varit normalt aktsam. Uthyraren 
ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för uthyraren att verkställa betalning eller att vidta 
annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört. Är uthyraren till följd av omständighet som anges i första stycket i denna paragraf förhindrad att ta emot 
betalning, har uthyraren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde 
på förfallodagen. 
24. MARKNADSFÖRING 
För det fall uthyraren överlåter sina rättigheter på grund av detta kontrakt till Nordea Finans Sverige 
AB (publ) ger hyresmannen Nordea Finans Sverige AB (publ) rätt att lämna ut kunduppgifter till 
uthyraren i marknadsföringssyfte. 
. 
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Bilaga 2  - Särskilda Villkor Head-/sublease – Vidareuthyrning: Hyresavtal 119406-LC01-000-000 
 

 
 
 
 
Särskilda villkor Head-/sublease - Vidareuthyrning 
 
Hyresmannen medges rätt att vidareruthyra utrustningen till Kungälvs Kommun,  
212000-1371. Vidareuthyrningen befriar inte på något sätt Hyresmannen från sina 
skyldigheter under detta avtal och avtalet om vidareuthyrning påverkar inte detta avtals 
giltighet.  
 
Hyresmannen befrias från sin betalningsskyldighet under detta avtal för det fall Kungälvs 
Kommun innehåller betalning av hyra för utrustningen till Hyresmannen, inställer 
betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller blir föremål för 
företagsrekonstruktion.  
 
Hyresmannens befrielse från betalningsskyldighet inträder då (i) Hyresmannen skriftligen 
informerar uthyraren om detta med angivande av giltigt skäl enligt ovan eller (ii) då, 
Hyresmannen ej erlagt betalning inom 30 dagar från att, till Hyresmannen ställd, faktura 
avseende hyra av utrustningen förfallit. Oavsett om befrielsen från betalningsskyldighet 
inträder genom (i) eller (ii) ovan äger uthyraren rätt att begära att Hyresmannen anger det 
giltiga skäl som åberopas för befrielsen från betalningsskyldighet och Hyresmannen är 
skyldig att uppfylla sådan begäran.  
 
Uthyraren och Hyresmannen kan skriftligen överenskomma om att Hyresmannens 
betalningsskyldighet skall återgå.  
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Bilaga 3 till Hyresavtal 119406-LC01-000-000

Preliminär lista över Hyresobjekt, Hyresobjekten fastställs i enlighet med leveransgodkända fakturor

Kund & Modell Care Pack Antal Pris Total
Soltak AB (Kungälvs skola 2022)

HP ProBook 440 G9 - 8 GB/128 3y P/R 510 6 723,00 kr 3 428 730,00 kr               
HP ProBook 440 G8 Soltak IrisX grafik 3y P/R 70 8 812,00 kr 616 840,00 kr                  
HP ProBook x360 Fortis 11 G9 Black 3y NBD + ADP 12 6 715,00 kr 80 580,00 kr                     
HP Chromebook 11 G9 EE - Nautical Teal (Bulk) 3y P/R + ADP 1190 4 361,00 kr 5 189 590,00 kr               

Google Management-licens + Chromex 1190 425,00 kr    505 750,00 kr                  

Targus Work-In Essentials Case for Chromebook™ 11.6" – Black/Grey 1200 115,00 kr    138 000,00 kr                  
Targus Work-In Essentials Case for Chromebook™ 13-14" – Black/Grey 30 115,00 kr    3 450,00 kr                       
Targus Work-In Essentials Case for Chromebook™ 13-14" – Black/Grey 550 154,00 kr    84 700,00 kr                     

Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi 64GB - Space Grey 500 3 145,00 kr 1 572 500,00 kr               
ZAGG Rugged Messenger Apple iPad 10,2" - Charcoal 500 258,00 kr    129 000,00 kr                  

TOTAL 11 749 140 SEK EX MOMS
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-10

Handläggarens namn
Daniel Botéus

2022-07-08

Tjänsteskrivelse (Dnr KS2022/1475-1)

Sammanfattning

Sedan 2018 ingår Soltak AB årligen avtal om att hyra elevdatorer, som sedan hyrs ut till Kungälvs
kommun (så kallad sub-leasing).

Inför läsåret 2022/2023 finns det behov av att hyra nya elevdatorer. Soltak AB har för avsikt att ingå
ett nytt sådant hyresavtal med uthyraren 3 Step IT Sweden AB (Hyresavtalsnummer: 119406-
LC01-000-000, benämns ”hyresavtalet” nedan).

Genom bilaga 4 till hyresavtalet åtar sig Kungälvs kommun att, i händelse av att uthyraren säger
upp hyresavtalet med Soltak AB, antingen att träda in i avtalet i Soltaks ställe och därvid
omedelbart med verkan fr.o.m inträdestillfället övertaga samtliga skyldigheter enligt avtalet  eller att
köpa den hyrda utrustningen till bokfört värde beräknat enligt avtalet jämte förfallna avgifter, ränta
och eventuellt andra belopp. Avtalet i bilaga 4 innebär vidare att Kungälvs kommun i ett sådant fall
tillträder utrustningen i befintligt skick och på den plats den befinner sig. Vidare ska Kungälvs
kommun vara medveten om att uthyraren inte svarar för fel eller brister i datorerna.

Givet den knappa tiden till skolstart och behovet av att lösa den uppkomna situationen med
elevdatorer till skolverksamhet är det en så brådskande situation att beslutet bör tas skyndsamt.
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ingår avtalet, och att beslutet tas som ett
ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).

Förslag till beslut

1. Kungälvs kommun ingår avtalet i bilaga 4 till hyresavtalet.
2. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet i

bilaga 4 till hyresavtalet.

Erik Lindskog Daniel Botéus
Administrativ chef kommunjurist

Expedieras till:

För kännedom till:
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