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Tid
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Martin Högstedt (UP)
Charlotta Windeman (M)
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Morgan Carlsson (SD)

Ove Wiktorsson (C)
Ordförande
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information från sektorn
4

Presentation Fritidskonsulenter

Antecknas

Föredragande: Katarina Vallström & Krisztian
Borbély
5

6

Sektorchefens information


Öppnande av anläggningar



Övrigt

Ekonomi, avvikelser & måluppföljning


7

Antecknas

Antecknas

Tertial 1

Information enligt årshjul


Status på uppdrag



Personalansvar

Antecknas

Punkt 1-7 09:00-11:00
Paus 11:00-11:10
Ärenden som stannar i utskottet
8

Detaljplaner på delegation




Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7.
Arntorp 1:4
Halltorp 2:4.

Föredragande: Kristina Stenström

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Antecknas
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Klockan: 11:10-11:30
9

Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1
(KS2018/0924)

Antecknas

Föredragande: Viktor Heinesson
Klockan: 11:30-11:45
Ärenden till kommunstyrelsen
10

KS2021/0597-2

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg
Föredragande: Linda Andreasson

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

11:45-12:00
Lunch 12:00-13:00
11

KS2021/0819-2

Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god
vattenstatus i Göteborg.

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Linda Andreasson
Klockan: 13:00-13:15
12

KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens
skollinjetrafik

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Sophie Idermark Hansson
Klockan: 13:15-13:30
13

KS2021/0808-2

Svar remiss Danmarks havsplan och den
strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Dahlén
Klockan: 13:30-13:45
14

KS2021/0897-2

Svar på samråd avseende avgränsningssamråd
för ett havsbaserat vindkraftprojekt utanför
territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Andreas Forsner
Klockan: 13:45-13:55
15

KS2016/2111158

Marköverlåtelseavtal Jaktbacken 2 och North
Carving, inom Kastellegården 1:52
Föredragande: Frida Källberg

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen
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Klockan: 13:55-14:10
Paus 14:10-14:15
16

KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl.
Föredragande: Johan Hellborg

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: 14:15-14:30
17

KS2020/1589-1

Samverkansavtal för Västra Tunge
Föredragande: Christoffer Bjarneberg

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Klockan: 14:30-14:45
18

KS2020/1781-2

Västkustleden
Föredragande: Kristina Hellström

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Klockan: 14:45-14:55
19

KS2021/0472-3

Planbesked för Marstrand 39:9
Föredragande: Erik Liedner

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Klockan: 14:55-15:05
20

KS2021/0493-3

Planbesked för ändring av detaljplan Rollsbo
Västerhöjd

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Erik Liedner
Klockan: 15:05-15:15
Paus 15:15-15:20
Ärenden som stannar i utskottet
21

Samhällsbetalda resor

Antecknas

Föredragande: Marielle Månskär
Klockan: 15:20-15:35
Ärenden till kommunstyrelsen
22

KS2021/0611-2

Planbesked för Fjällsholmen 1:16
Föredragande: Ida Andersson
Klockan: 15:35-15:45

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen
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23
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KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet
för Dammbergen

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Johan Hellborg
Klockan: 15:45-16:00
24

KS2021/0613-2

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i
direktivet om främjande av rena
vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål
mobilitet

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Andreas Forsner
Klockan: 16:00-16:30
Övrigt
25

Övriga frågor


Återkoppling styrgrupp för
stadsutveckling

Klockan: 16:30-17:00

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Antecknas
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Handläggarens namn
Linda Andreasson
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2021-05-24

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg samt FÖP centrala Göteborg
(Dnr KS2021/0597-2)
Sammanfattning
Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en
samrådsredogörelse.
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021.
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust
stad.
Planförslaget (FÖP centrum) – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur.
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas.
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras.
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig
ADRESS

PLAN
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0303-23 80 00
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synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling.
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a.
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.
Juridisk bedömning
Förslag till ÖP och fördjupning för centrala Göteborg är utställt för granskning enligt Planoch bygglagen. Därmed ges Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig avseende
mellankommunala frågor.
Bakgrund
Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en
samrådsredogörelse.
Verksamhetens bedömning
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling.
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a.
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kan kopplats till det strategiska målet att underlätta för invånare och företag
som vill reducera klimatutsläppen utifrån att frågan kring Skagerrakbanan lyfts fram.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kan kopplas till målen om hållbar infrastruktur och hållbara samhällen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet kopplas främst till kommunens översiktsplan och mellankommunala frågor.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inte aktuellt i detta ärende.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt i detta ärende.

Förslag till beslut
Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag till
översiktsplan Göteborg.
Fredric Norrå
verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

diarienumret 0609/16.

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan
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Remissvar på Göteborgs översiktsplan 190305
Kungälvs kommun har mottagit Göteborgs översiktsplan samrådshandling 2018 samt FÖP Centrala
Göteborg och FÖP Högsbo Frölunda/Dag hammarsköldsleden på remiss.
Kungälvs kommun tycker att det varit bra handlingar att läsa och lätt att ta till sig innehållet.
Göteborgs utveckling är viktigt för Kungälvs kommun då man som kommun är beroende av Göteborg
på många plan.

Vid genomläsning av samrådshandlingarna finns dock en brist på kopplingar på flera håll mellan
Göteborgs och Kungälvs kommun som borde kunna utvecklas. Både avseende mobilitet,
infrastruktur, natur och kultur utifrån gemensamt ansvar i regionen.

Trafik och infrastruktur
”I dag pendlar varje dag 120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 personer pendlar ut. På
20 års sikt förväntas antalet arbetstillfällen i staden öka med 120 000 och med 50 000 i
arbetsmarknadsregionen. Det kommer medföra ytterligare in- och utpendling. Särskilt i Göteborgs
centrala delar finns en utmaning att möta tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som de
lokala/vardagsnära perspektiven behöver värnas” (sid9 ÖP).
När det gäller regionala resmönster är det viktigt att Göteborg tar sitt ansvar att bidra med sitt
kunnande för att kollektivtrafiken till/från Göteborg kompletteras/utökas i enligt med ÖPs mål om
att minska biltrafiken.

”Nordens logistikcentrum, regionens kärna och sammanhållen stad. De större industrierna och
verksamheterna samt hamnen, som är Skandinaviens största, genererar ett stort antal transporter
genom innerstaden. Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för att
områdena ska fungera på ett bra sätt.” (sid 22 Centrum FÖP)
”Norge ser i dag Göteborg som en viktig hamn vilket innebär att det skapar transporter till och från
Göteborgs hamn på E6.”
”De större industrierna och verksamheterna samt hamnen, som är Skandinaviens största, genererar
ett stort antal transporter genom innerstaden. Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder
är avgörande för att områdena ska fungera på ett bra sätt.” (sid 26 ÖP)
Samverkan lokalisering utveckling av Logistikcentra i Göteborgshamn, hur påverkar detta Kungälv?
Nordre älvbron E6 är i dag högt belastad av framförallt godstrafik och prognosen är att det ökar
avsevärt varje år (5-10%). Hur ser ÖP på den kortsiktig och långsiktigt ökande godstrafiken på E6
(Göteborg – Kungälv)?

”Majoriteten av de som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande kommuner reser med bil.
Göteborg är därför i hög grad beroende av samarbete med våra grannkommuner för att uppnå
stadens och Göteborgs Biltrafik ( FÖP centrum) (sid 124)
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”Gbgs ÖPs Högt ställda ambitioner om en övergång från biltrafik till kollektivtrafik riskerar att skapa
nya ytor för trafik och barriärer i en redan infrastrukturtung del av staden.”
Hur arbetar Göteborg vidare med att denna fråga, då det är mycket biltrafik som kommer från
omgivande kommuner. Göteborgsregionens mål om resande, transporter och stadsmiljöer.

”Flera stora godsterminaler ligger idag centralt. Nuvarande trend är att denna typ av verksamheter
flyttas ut och samlokaliseras med logistikverksamheter på Västra Hisingen eller längs E6, E20 och
riksväg 40 upp till ett avstånd på cirka åtta mil från Göteborg. Bangårdar, servicespår,
omlastningscentraler, bussdepåer mm är strategiska funktioner som ibland behöver lokaliseras till
angränsande kommuner.”(sid 125 ÖP)
Här borde Trafikverkets ha en avgörande roll för en fortsatt utveckling och kanske Länstyrelsen har
en samordnande funktion vad gäller riksintresse logistik/industri? Här vill Kungälv vara med i
dialogen utifrån hur det kan påverka kommunen.

Bohusbanan
”Effektiv användning av befintlig infrastruktur samt komplettering med saknade länkar berör såväl
Göteborg som angränsande kommuner. Efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och
persontrafik växer kraftigt i regionen. I järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut
Västlänken, Götalandsbanan via Mölndals centrum samt att förstärka Bohusbanan.” (sid 125 ÖP)
”Bohusbanans reservat, koppling till Västlänken enligt ÖP 2009 är ej längre aktuell.” (sid 37 FÖP
Centrum)
( sid 93 alternativ dragning av Bohusbanan)
Kungälvs kommun undrar över valet av ny korridor för Bohusbanan. Gbg:s tidigare ÖP 2009 visar
detta som ett utredningsområde för ny järnväg med koppling till västlänken. Finns några nya
beslut att hänvisa till?
Om det är ett eventuellt nytt spår för spårväg som dras över Hisningen upp mot Kungälv centrum
kan kommunen eventuellt ställa sig positiv.
Om det är nytt järnvägsspår är kommunen något undrande i och med de samtal som pågår mellan
KUSTO (5 kommuner) och Trafikverket samt regionen handlar om att fortsätta att ta vid efter
Idéstudien för södra Bohusbanan där befintlig sträckning är aktuell.

Kornhalls färja
Hur är Göteborgs resonemang området vid Kornhalls färja? T.ex. avseende en ökning av
kollektivtrafiken?
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Exploatering
Sid 75 Framtida planeringsreserv Norra Hisingen
Vilka funderingar har Göteborg kring framtida exploatering vid Rödbo och eventuella kopplingar
till Kungälv?

VA
”Omhändertagande och rening av stadens avloppsvatten är viktigt för att minimera påverkan på
vattendrag och hav samt för människors hälsa. Ryaverket är Nordens största reningsverk och renar
avloppsvattnet från drygt 760 000 människor i Göteborgsregionen (Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal,
Partille, Kungälv och Lerum).”
”Ryaverkets markanspråk kan behöva utökas för att upprätthålla full rening av avloppsvattnet.
Arealbehovet uppskattas till cirka 10 hektar för att säkerställa behovet under överskådlig framtid
(2030–2070). Markanspråket beror på befolkningsutveckling, prioriteringar i underhåll på
ledningsnätet och framtida krav på reningsnivå, till exempel läkemedelsrening eller ökade krav på
fosfor och kväverening. Vid utökade krav på rening kan utrymmet behöva tas i anspråk inom det
närmaste decenniet. Om tillrinningen kan minskas är det å andra sidan möjligt att utrymmet aldrig
behövs.” (sid 126)
Kungälvs kommun är mycket beroende av Ryaverket och det kommer att öka efter att Kodes ARV
och Diseröds ARV stängs. Eventuellt kan detta vara en sårbarhet. Kommunen är dock med i
dialogen kring Ryaverkets utveckling som medlem i Gryab.

”Göteborgs vattenverk levererar dricksvatten till stora delar av göteborgsregionen – cirka 600 000
människor. Sammankopplingarna mellan kommunerna har stor betydelse för leveranssäkerheten,
inte bara för kranskommunerna utan i hög grad även för Göteborg som i vissa situationer kan få
vatten från Partille, Mölndal och Kungsbacka.”
”Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kommuner. Öckerö kommun
köper hela sitt dricksvattenbehov från Göteborg medan Ale, Mölndal och Partille köper en del av sitt
behov från Göteborg. Rådasjön som används som reservvattentäkt för Göteborg ligger i Härryda och
Mölndal. För att nå en långsiktig hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det regionala
samarbetet utökas. Det är viktigt att planering och arbete med sammankopplingar med
grannkommuner sker parallellt med att utredning om framtida kompletterande råvattentäkter
fortgår” (sid 126).
Göteborg levererar vatten till en mindre antal abonnenter i Kungälv. Dock finns önskemål och
möjlighet till större samarbete för att minska sårbarheten.

Vattenskyddsområde finns för Delsjöarna med tillrinningsområde, Göta älv med tillrinningsområde,
Kallebäck västra, Kallebäck södra, Kallebäck norra – Gundla mosse och Kvisljungeby. (sid 124 ÖP)
Kungälvs kommun undrar över skrivningen avseende Göta älvs vattenskyddsområde som nämns i
ÖP. Vilket inte är beslutat.
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Miljö/Risk
Klimatfrågor
Yttre skyddsportar
”Tre lägen för skyddsportar har pekats ut i översiktsplanen. Skyddsportar i samtliga dessa lägen
skyddar statlig infrastruktur, såväl järnväg som väg. Dessutom skyddar de andra riksintressen som
exempelvis riksintresse kulturhistoria och riksintresse yrkesfisket, fiskhamnen. Barriärerna, som skydd
mot framtida översvämningar, värnar således civilbefolkningen, säkerställer viktiga
samhällsfunktioner samt bidrar till Försvarsmaktens förmåga vid händelse av krig.”
”Yttre portar är enligt Göteborgs stads mening av stor nationell vikt, eftersom de skyddar fysiska
strukturer av mycket stor vikt för nationen som statliga vägar och järnvägar. Dessutom skyddar de
befolkningen i såväl Göteborg, Kungälv, Ale och Lilla Edet från översvämningar.” (sid 144)

Det är av stor vikt att Kungälvs kommun får delta i diskussioner kring skyddsportar och hur detta
påverkar Kungälv avseende dess bebyggelse och grönområden, vilket Kungälv har lyft i tidigare
sammanhang.

Risk och säkerhet
Översvämningsproblematiken vid Mölndalsån och Göta älv är en mellankommunal fråga. Även
vattennivåerna i Vänern kräver samordning mellan berörda kommuner.
Reglering av Vänerns vattenstånd kan påverka Kungälv både ur dricksvattensynpunkt,
skredriskmässigt och översvämningsmässigt.

Kungälvs kommun lyfter frågan om rastplatser för farligt gods transporter längs med E6 och hur
denna fråga diskuteras i Göteborgs kommun.

Luftfart
”Värna Säve flygplats för samhällsnyttigt flyg och skolflyg” (Sid 92)
”Riksintresset för Säve flygplats har utgått. Säve flygfält bibehålls ändå för samhällsnyttig trafik.”
Denna begränsade verksamhet bedöms inte påverka Kungälvs kommun i den omfattning som
tidigare verksamhet gjort. Kungälv undrar förstås vilken karaktär bullret har som kommer påverka
Kungälvs kommun och om den tidigare bullerinverkansområdet förändras eller tas bort.
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NATUR
Nordre älv
Nordre älvs estuarium
”Området är skyddat genom naturreservat. Eventuell skada på riksintressets värden vid en framtida
utbyggnad av bostäder och anläggningar i anslutande områden kommer att belysas i samband med
fortsatt planering av dessa områden. Se vidare under Natura 2000.”
Gröna samband och kopplingar mot Kungälv saknas vilket borde kunna utvecklas avseende
grönstrukturen ur ett ekologiskt perspektiv. Nordre älvs estuarium delas mellan kommunerna
Göteborg, Kungälv och Öckerö. Kartan med gröna samband sid 94 (ÖP) skulle med fördel kunna
kompletteras med gröna samband mellan Göteborgs och Kungälvs kommun över Nordre älv.

Göta och Nordre älvs dalgångar
”Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller huvudsakligen
oförändrad markanvändning, jordbruk. I översiktsplanen föreslås att ett område omedelbart väster
om väg E6 kan prövas för verksamheter. Eventuell skada på riksintresset kan uppkomma genom att
naturområdet blir påverkat av utsläpp och föroreningar från verksamheterna. Risken för påtaglig
skada på naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Ett område som planeringsreserv för
framtida stadsutveckling finns markerad i Säve. Omfattning, innehåll och eventuell påverkan kommer
att utredas i fortsatt planering om det skulle bli aktuellt.”
”Konflikt kan uppstå mellan riksintressena järnväg och naturvård om utredningsområde för ny
sträckning av Bohusbanan realiseras. Detta ska uppmärksammas i samband med kommande
järnvägsutredning.”
Se tidigare kommentar avseende ny sträckning Bohusbanan.

Kulturmiljö
Kungälvs kommun vill lyfta den kulturmiljö av riksintresse som finns runt Ytterby och som sträcker
sig in till stor del på Göteborgssidan genom bl.a. Ragnhildsholme, och verka för att göra den mer
synlig i vardagen. En samverkan kring dessa frågor vore positivt.
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§ 27/2021

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597)
Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en
samrådsredogörelse.
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021.
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust
stad.
Planförslaget (FÖP centrum) – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur.
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas.
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras.
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling.
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a.
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg
Bilaga Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019
Beslut
1. Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag
till översiktsplan Göteborg.
__________
Beredningen lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:

sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

diarienumret 0609/16.

Justeras sign
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§ 27/2021

Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2021/0597)
Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit på samråd under våren 2019. Efter samrådet
har planen bearbetats och synpunkterna från samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse.
Även Förslag till fördjupning för centrala Göteborg har varit på samråd under våren 2019. I
samrådet fanns två alternativa utvecklingsinriktningar: stadskärnan stannar söder om älven
respektive stadskärnan växer norrut. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån inriktningen att
stadskärnan ska växa över älven och synpunkterna från samrådet sammanställts i en
samrådsredogörelse.
Nu är förslag till översiktsplan och fördjupningen för centrala Göteborg utställt för granskning
under perioden 24 mars 2021 – 28 juni 2021.
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Det långsiktiga målet med den nya översiktsplanen är en ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar stad. Översiktsplanen tar höjd för en tillväxt både vad gäller nya invånare och
arbetstillfällen samtidigt som Göteborg fungerar som motor och kärna i det regionala
perspektivet. Utställningsförslaget till ny översiktsplan anger planeringsinriktningar för stadens
olika geografiska delar, samt hur staden ska planera för de allmänna intressena som t.ex. fler
bostäder, ren luft, klimatanpassning och god kollektivtrafik. För att nå målet om en hållbar
stad utgår översiktsplanen från strategierna att planera för en nära, sammanhållen och robust
stad.
Planförslaget (FÖP centrum) – som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden – innehåller ett
antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger
planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att
uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Områdesvisa inriktningar, kopplat till befintliga
förutsättningar och karaktärer, har tillkommit. Här finns rekommendationer för efterföljande
planering med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur.
Vissa delområden pekas ut som omvandlingsområden och andra områden som
kompletteringsområden där den befintliga stadsmiljön i första hand ska värnas och stärkas.
Planen föreslår även placering av högvattenskydd, inriktning för trafiknätens utveckling i och
kring stadskärnan samt vilka kopplingar över älven som ska prioriteras.
Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där
samarbetet borde kunna utvecklas, både avseende mobilitet, infrastruktur, natur och kultur
utifrån gemensamt ansvar i regionen. Bedömningen är att Göteborgs kommun tagit till sig
synpunkterna även om några precisa kommentarer inte getts i den tematiska
samrådsredogörelsen. Tolkningen är dock att de områden som ligger närmast Kungälv
geografiskt är inte prioriterade områden i Göteborgs utveckling.
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som
ansluter mot norra Hisingen. Kommunen vill kunna vara öppna för framtida lösningar bl.a.
m.h.t den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan Göteborg
och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar Ny översiktsplan för Göteborg
Bilaga Remissvar på Göteborgs översiktsplan samråd 2019
Beslut
1. Bilaga samt kommunstyrelsens protokoll skickas som yttrande avseende Förslag
till översiktsplan Göteborg.
__________
Beredningen lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:

sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU/ plan

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

diarienumret 0609/16.

Justeras sign
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Miljöförvaltningen

Välkomna att lämna synpunkter på förslaget till Göteborgs Stads åtgärdsplan
för god vattenstatus 2022–2027
Bakgrund
Miljö- och klimatnämnden fick i maj 2019 ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett förslag till
Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad.
Arbetet med åtgärdsplanen startade hösten 2019 och har bedrivits i projektform med hjälp av en
arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och bolag i staden. I arbetet har även funnits
en referensgrupp bestående av personer från olika myndigheter samt ett flertal fokusgrupper
bestående av sakkunniga från stadens förvaltningar och bolag. Arbetet har letts av en styrgrupp med
chefer från miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.
Förslaget på åtgärdsplan för god vattenstatus innehåller 32 åtgärder som stadens förvaltningar och
bolag behöver genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande
åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027.
Syftet med remissen
Miljöförvaltningen kommer ha en traditionell remisshantering. Remissen är en aktiv del av planens
utveckling med syftet att förankra och bearbeta förslaget till åtgärdsplan ytterligare. Remissinstanser
kommer att vara berörda förvaltningar och bolag i staden, kommuner inom våra avrinningsområden
samt vattenråd som staden deltar i. Vi kommer även att skicka remissen till Sportfiskarna,
länsstyrelsen, vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, SGU, Göteborgs Universitet,
Chalmers, Trafikverket, Boverket, Fastighetsägarna, Malmö stad och Stockholms stad. För att planen
ska bli användbar är det viktigt att så många som möjligt bidrar med synpunkter och förslag, därför
är ert remissvar och engagemang betydelsefullt.
I ert remissvar vill vi att ni i första hand fokuserar på följande:
1. Är de åtgärder som stadens förvaltningar och bolag föreslås genomföra tillräckliga utifrån
vattenmyndigheternas åtgärder?
2.

Övergripande synpunkter på åtgärdsplanens innehåll och uppbyggnad:
a. Anser ni att det saknas några åtgärder?
b. Finns det några åtgärder som bör tas bort?
c. Finns det åtgärder som kräver justering?

3.

Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att åtgärdsplanen ska leda till handling?

4.

Saknar ni något i åtgärdsplanen som är avgörande för att få till kraftsamlingen för
genomförande i Göteborgs Stad?

Vi vill ha era synpunkter på åtgärdsplanen senast den 2021-09-30. Ert svar skickas till
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se märkt med diarienummer 2021-9775.
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Miljöförvaltningen

Remissinstanser externa aktörer
Vattenråd:
Göta älvs vattenråd

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se

Mölndalsåns vattenråd

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se

Säveåns vattenråd

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se

Bohuskustens vattenråd

ida.lindberg@goteborgsregionen.se

Kommuner:
Bollebygds kommun

kommunen@bollebygd.se

Mölndals stad

kontakt@molndal.se

Härryda kommun

kommun@harryda.se

Lerums kommun

kommun@lerum.se

Vänersborgs kommun

kommun@vanersborg.se

Trollhättans stad

trollhattans.stad@trollhattan .se

Lilla Edets kommun

kommunen@lillaedet.se

Ale kommun

kommun@ale.se

Kungälvs kommun

kommun@kungalv.se

Öckerö kommun

kommun@ockero.se

Partille kommun

kundcenter@partille.se

Alingsås kommun

kommunstyrelsen@alingsas.se

Borås Stad

boras.stad@boras.se

Vårgårda kommun

kommunen@vargarda.se

Stockholms stad

kontaktcenter@stockholm.se

Malmö stad

malmostad@malmo.se

Övriga:
Göteborgsregionens kommunalförbund

gr@goteborgsregionen.se

Sportfiskarna

info@sportfiskarna.se
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Miljöförvaltningen

Länsstyrelsen Västra Götaland

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheten i Västerhavet

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sveriges geologiska undersökning

sgu@sgu.se

Göteborgs Universitet

registrator@gu.se

Chalmers

chalmers@chalmers.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Boverket

registraturen@boverket.se

Fastighetsägarna

info.gfr@fastighetsagarna.se
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Göteborgs Stads styrsystem
Utgångspunkterna för styrningen
av Göteborgs Stad är lagar och
författningar, den politiska viljan
och stadens invånare, brukare och
kunder. För att förverkliga
utgångspunkterna behövs
förutsättningar av olika slag.
Stadens politiker har möjlighet att
genom styrande dokument beskriva
hur de vill realisera den politiska
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller
de styrande dokument som antas av
kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Därutöver
fastställer nämnder och
bolagsstyrelser egna styrande
dokument för sin egen verksamhet.
Kommunfullmäktiges budget är det
övergripande och överordnade
styrande dokumentet för Göteborgs
Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Om Göteborgs Stads styrande dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa
dokument.
Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.
De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare,
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.
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Inledning
Syftet med denna plan
Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus beskriver vad vi behöver göra för att få
rent vatten och välmående vattenmiljöer, vilket är en förutsättning för välfärd,
ekosystemtjänster och god folkhälsa. Syftet med åtgärdsplanen är att aktivt samordna och
effektivisera stadens vattenförvaltningsarbete. Åtgärdsplanen tydliggör
ansvarsfördelningen för de åtgärder som stadens förvaltningar och bolag behöver
genomföra så att stadens vattenarbete följer vattenmyndigheternas bindande åtgärder.
Stadens genomförande av åtgärderna driver på och styr processen att effektivt samordna
stadens prövning, tillsyn, planering, miljöövervakning, samhällsutveckling och
åtgärdsgenomförande för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. På så sätt
bidrar åtgärdsplanen till att hänsyn till våra vattenmiljöer är en självklarhet som
genomsyrar all samhällsutveckling i Göteborgs Stad så att vi tar tillvara på och förbättrar
de naturliga systemen och deras ekosystemtjänster.
Själva planen innehåller de bindande åtgärder som kommunen är skyldig att genomföra
utifrån vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Detta är ska-krav i enlighet med vad
lagstiftningen säger om att ”kommunerna inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder
som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram från vattenmyndigheterna”. Dessa
åtgärder är av administrativ karaktär. Parallellt med åtgärdsplanen tar vi fram en ny
miljöövervakningsplan för vattenmiljön och lokala åtgärdsprogram för respektive
huvudavrinningsområde i kommunen. De lokala åtgärdsprogrammen innehåller förslag
på de fysiska åtgärder som behöver genomföras inom respektive område och beskriver
vem/vilka som ansvarar för utförandet. Områdesindelningen i de lokala
åtgärdsprogrammen följer vattenmyndigheternas åtgärdsområdesindelning.
Åtgärdsplanen med tillhörande dokument skapar kraft i det arbete som krävs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten (figur 1). Tillsammans ska de driva på att staden
investerar i åtgärder som är kostnadseffektiva och hållbara ur ett helhetsperspektiv.

Figur 1: Bild över åtgärdsplanen med dess kompletterande dokument som tillsammans ska
skapa kraft i stadens arbete för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten
Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027

4 (61)

11 Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg. - KS2021/0819-2 Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg. : Remissversion Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad

Vem omfattas av planen
Denna plan gäller för Göteborgs Stads berörda nämnder och bolagsstyrelser.
För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås krävs att även andra aktörer
inom avrinningsområdena gör sin del av vattenförvaltningsarbetet. Staden behöver därför
samverka med andra kommuner, myndigheter och aktörer inom avrinningsområdet.

Giltighetstid
Planen gäller 2022-2027.

Bakgrund
Miljö- och klimatnämnden har enligt reglementet ansvar för att samordna det av stadens
arbete som följer av Europaparlamentets och rådets vattendirektiv och havsmiljödirektiv
och har därmed en samordnande roll inom stadens vatten- och havsmiljöarbete.
I december 2018 redovisades Rapport 2018:14 ”God vattenstatus i Göteborg nulägesbeskrivning, analys och förslag inför fortsatt arbete” för miljö- och
klimatnämnden (Miljöförvaltningen, God vattenstatus i Göteborg - nulägesbeskrivning,
analys och förslag inför fortsatt arbete Rapport 2018:14 , 2018). Rapporten innehåller en
beskrivning av status i Göteborgs vattenförekomster (sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten) samt analys och förslag inför fortsatt arbete för att staden ska kunna följa
vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen och Miljöbalken och nå
miljökvalitetsnormerna för vatten.
I mars 2019 tog miljö- och klimatnämnden beslut om att hos kommunstyrelsen begära att
få ett igångsättningsbeslut för att genomföra ett staden-övergripande arbete som syftar till
att ta fram ett förslag till åtgärdsplan som ska bidra till att god vattenstatus kommer att
nås i Göteborgs vattenförekomster.
Den 29 maj 2019 godkände kommunstyrelsen miljö- och klimatnämndens begäran om
igångsättningsbeslut. Arbetet med åtgärdsplanen startade hösten 2019 och har bedrivits i
projektform med hjälp av en arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och
bolag i staden. I arbetet har även funnits en referensgrupp bestående av personer från
olika myndigheter samt ett flertal fokusgrupper bestående av sakkunniga från stadens
förvaltningar och bolag. Arbetet har letts av en styrgrupp med chefer från
miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.
Vattenfrågorna är komplexa och kräver välfungerande samverkan och samarbete både
inom staden men också med andra kommuner och aktörer inom avrinningsområdena. För
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås krävs att alla berörda gör sin del
av de åtgärder som krävs. Åtgärdsplanen ska underlätta för Göteborgs Stad att ta ansvar
för sin del av vattenförvaltningsarbetet. Den ska stärka samarbetet inom staden samt
underlätta samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområde.
Vattenförvaltningen bedrivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment
återkommer. Den tredje cykeln kommer att avslutas i december 2021. Göteborgs Stads
Åtgärdsplan för god vattenstatus är tänkt att gälla under nästa sexårsperiod 2022-2027 så
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att stadens åtgärdsarbete fortsättningsvis går i takt med den nationella
vattenförvaltningens cykler.

Koppling till andra styrande dokument och lagstiftning
Göteborgs Stads budget är det övergripande styrdokumentet för samtliga nämnder och
styrelser. De åtgärder som presenteras i denna plan kräver finansiering på olika sätt vilket
innebär att åtgärdsarbetet kräver integrering med stadens, samt berörda nämnders och
styrelsers, budgetprocess.
I mars 2021 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 20212030. Programmet innehåller tre övergripande miljömål om naturen, klimatet och
människan. Huvudmålet för naturen är ”Göteborg har en hög biologisk mångfald” och ett
av delmålen är ”Göteborgs Stad arbetar för renare, hav, sjöar och vattendrag”. De
övergripande åtgärderna som staden behöver genomföra för att nå våra vattenrelaterade
miljömål beskrivs i denna åtgärdsplan.
EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har implementerats i svensk lagstiftning i 5 kap
Miljöbalken och genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Var sjätte år tar
vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram som riktar sig till myndigheter och kommuner
och som är bindande att genomföra enligt bland annat 5 kap. 11 § i miljöbalken. Där står
att myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som
behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2018:1407). Denna
åtgärdsplan syftar till att underlätta för staden att genomföra dessa åtgärder på att
samordnat och effektivt sätt.
EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) överlappar med vattendirektivet i kustvattenzonen
(figur 2). Landbaserade källor är ofta orsak till övergödningsproblem och miljögifter i
havet vilket innebär att åtgärder som genomförs inom vattendirektivet även har effekt på
våra kustvatten.

Figur 2. Indelning av havsområde från strand till och med den yttersta gränsen för Svensk
ekonomisk zon (EEZ). (Bild från havochvatten.se)

Det finns flera andra vattenrelaterade EU-direktiv som har koppling till vattenförvaltning,
till exempel nitratdirektivet, dricksvattendirektivet, avloppsvattendirektivet,
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badvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Även
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet har kopplingar till vattendirektivet.
I figur 3 nedan visas vilka styrande dokument inom Göteborgs Stad och på regional nivå
som åtgärdsplanen huvudsakligen relaterar till samt, på en övergripande nivå, vilka lagar
och annan författning som styr arbetet.

EU-direktiv
• Ramdirektivet för vatten
• Havsmiljödirektivet
• Översvämningsdirektivet
• Dricksvattendirektivet
• Avloppsdirektivet
• Badvattendirektivet
• Havsplaneringsdirektivet
• Nitratdirektivet
• Art- och habitatdirektivet
• Fågeldirektivet

Planerande styrande dokument i
Göteborgs Stad
Program
• Göteborgs Stads miljö- och
klimatprogram 2021-2030
• Göteborg 2035 - Grönstrategi för
en tät och grön stad
• Göteborg 2035 - Trafikstrategi för
nära storstad
• Göteborg 2035 – Strategi för
utbyggnadsplanering
• Göteborgs stads översiktsplan

Lagar och annan författning
• Miljöbalken
• Vattenförvaltningsförordningen

Plan
• Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen

Regionala styrande dokument
• Regionala miljömål för Västra
Götaland
• Regional handlingsplan för
grön infrastruktur
• Utmaningar för ett hållbart
Västra Götaland – Regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen

Reglerandes styrande dokument i
Göteborgs Stad
Policy
• Miljöpolicy för Göteborgs Stad
• Dagvattenpolicy
Riktlinje
• Riktlinjer för
kompensationsåtgärder för
ekosystemtjänster i plan och
exploateringsprojekt i Göteborgs
Stad

Figur 3 Översikt av styrande dokument med kopplingar till åtgärdsplanen

Uppföljning av denna plan
Kommunen rapporterar årligen till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som har
genomförts samt i vilken omfattning. I samband med det följs åtgärderna i denna plan
upp.
En utvärdering av denna åtgärdsplan ska ske efter tre år. Miljö- och klimatnämnden
ansvarar för utvärderingen. Finns det då behov att revidera åtgärdsplanen görs detta med
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beslut i kommunfullmäktige. I samband med nästa revidering av vattenmyndigheternas
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2027-2033 ska denna åtgärdsplan
revideras. Kommunfullmäktige tar beslut om revidering av åtgärdsplanen.
Miljö- och klimatnämnden kommer att ansvara för uppföljning av miljöövervakning och
de lokala åtgärdsprogrammen vilket kommer att ske årligen och synkas med stadens
budgetarbete.
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Vattenförvaltning och Göteborgs
vattenförekomster
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) antogs år 2000 och omfattar sjöar, vattendrag,
kustvatten och grundvatten. Det svenska genomförandet av vattendirektivet har skett
genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) och 5 kap miljöbalken. Svensk
vattenförvaltning syftar till att förbättra våra vatten, bibehålla goda vattenmiljöer och
skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Livskraftiga vattenekosystem
och ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser är en förutsättning för
samhällsutvecklingen. Arbetet med vattenförvaltning sker i samverkan mellan
myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer.
Utgångspunkten för arbetet är vattnens avrinningsområden. Sverige är indelat i fem
vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. Göteborg ligger inom Västerhavets
vattendistrikt som sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och
Norge (Figur 4).

Figur 4. Sveriges fem vattendistrikt (Bild från vattenmyndigheterna.se)

En vattenförvaltningscykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig
miljöövervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets
tillstånd och påverkan samt för att fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet och vattenstatus. Åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner upprättas för arbetet och slutligen sker rapportering av kommunerna
till vattenmyndigheterna som sedan rapporterar vidare till EU. Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram riktar sig enbart till andra myndigheter och till kommuner i deras
egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare (Vattenmyndigheterna,
Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, 2021). Indirekt påverkar åtgärdsprogrammet
därefter verksamhetsutövare, markägare, organisationer och privatpersoner när
åtgärdsmyndigheterna ställer krav i samband med tillsyn och prövningar.
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Begreppet åtgärd har olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I
vattendistriktens åtgärdsprogram pekar vattenmyndigheterna ut vad Sveriges myndigheter
och kommuner behöver göra inom sina ansvarsområden. Det handlar om administrativa
åtgärder, till exempel att ändra föreskrifter, prioritera en viss typ av tillsyn eller
rådgivning i sin verksamhet. Dessa åtgärder är, som tidigare nämnts, bindande för
myndigheter och kommuner att genomföra enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram,
som i sin tur kommuner och myndigheter behöver följa enligt 5 kap. Miljöbalken.
Vattenmyndigheterna har även tagit fram förslag på konkreta fysiska åtgärder som
behöver vidtas i varje avrinningsområde för att nå miljökvalitetsnormerna. Dessa åtgärder
finns i vattenmyndigheternas databas och kartskikt om vattenförekomster och
vattenförvaltningsarbetet VISS 1, som även uppdateras kontinuerligt. De fysiska
åtgärderna som föreslås i VISS är inte juridiskt bindande utan verksamhetsutövare och
andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i vattenmiljön som gör att
miljökvalitetsnormerna kan uppnås (Vattenmyndigheterna, Åtgärdsprogram för vatten
2021-2027, 2021).
Den 22 december 2021 beslutar Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt om
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021-2027.
Åtgärdsprogrammet innehåller totalt 60 administrativa åtgärder varav två åtgärder berör
alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner och sex åtgärder är
utpekade specifikt till kommunerna. Denna åtgärdsplan utgår från status i Göteborgs
vattenförekomster och beskriver vad Göteborgs Stads förvaltningar och bolag behöver
göra för att uppnå kraven i Vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram. De
administrativa åtgärderna beskrivs i avsnittet ”Vad behöver Göteborgs Stad göra?”. De
syftar till att leda till att rätt åtgärder genomförs i den fysiska miljön. De fysiska
åtgärderna specificeras i fem lokala avrinningsområdesspecifika åtgärdsprogram som tas
fram parallellt med denna åtgärdsplan.
Åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen utgår från de förslag som finns i VISS och
bearbetas med hänsyn till de fördjupade kunskaper om våra vattenmiljöer och
verksamheter som finns i stadens förvaltningar och bolag. De lokala åtgärdsprogrammen
beskriver vilka fysiska åtgärder Göteborgs Stad behöver göra kopplat till sin roll som
markägare och verksamhetsutövare för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
uppnås och beskrivs närmare i stycket ”Lokala åtgärdsprogram”.
Göteborg har 41 ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) och fem
grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. En nulägesanalys och
sammanställning av status och miljökvalitetsnormer i Göteborgs Stads vattenförekomster
presenteras i bilaga 1. Åtgärdsplanen och de lokala åtgärdsprogrammen omfattar dock
alla kommunens vatten, det vill säga även små sjöar, vattendrag och grundvatten som inte
har klassats som vattenförekomster.

Utmaningar i Göteborg
Göteborg är en snabbt växande kommun med en befolkning som har ökat med 85 000
invånare de senaste 12 åren. De kommande 15 åren beräknas vi bli ytterligare 115 000
göteborgare (Göteborgs Stad, 2020). Den pågående stadsutvecklingen påverkar våra
1

VISS -Vatteninformationssystem Sverige (viss.se)
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vattenmiljöer och skapar både möjligheter och problem i arbetet med att nå våra
vattenrelaterade miljömål.
I den bebyggda staden är konkurrensen om ytorna stor vilket innebär att vi behöver arbeta
med multifunktionella lösningar där möjligheten finns. Vattnets kvaliteter ska kunna
förvaltas och utvecklas samtidigt som ytor planeras för nya bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur och rekreation. Vi behöver även säkra upp ytor för att hantera skyfall och
översvämningar i ett förändrat klimat. I samband med ny exploatering behöver vi också
skydda våra våtmarker, vattendrag och sjöar från negativ påverkan och undvika
bebyggelse i känsliga vattenområden.
En annan stor utmaning i den växande staden är samhällets spill- och dagvattenhantering.
Göteborgs avloppssystem är högt belastat av tillskottsvatten 2 vilket innebär stora
flödesvariationer och därför utmaningar för avledning och rening av avloppsvatten.
Konsekvensen av detta är jämförelsevis höga utsläpp av organiskt material och närsalter
till våra recipienter.
Våra vattenmiljöer kommer att påverkas av ett flertal stora drift- och underhållsprojekt
under de kommande åren. Många av Göteborgs broar och kanalmurar ska renoveras och
klimatanpassas, vägar och gator byggas om och parker rustas upp. I samband med dessa
projekt behöver vi säkerställa att även våra vattenmiljöer restaureras, att ekologiskt
tillstånd förbättras och att samhället möter översvämningshotet utan att försämra
hydromorfologin 3 i vattendragen. Vattenmiljöer kan utsättas för stora påfrestningar under
själva byggtiden. För projekt inom samma avrinningsområde krävs därför samordning för
att inte orsaka negativa kumulativa effekter i recipienten. Stadens samtliga förvaltningar
och bolag behöver också aktivt och målmedvetet implementera en hållbar hantering av
dagvatten i befintliga miljöer i samband med de drift- och underhållsprojekt som
genomförs. Det ställer stora krav på god kunskap om vattenfrågor hos berörda
förvaltningar och bolag, inte bara på strategisk nivå utan brett inom organisationen.
En annan stor utmaning är att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning i ett
förändrat klimat. Översvämningar och skyfall till följd av ändrade nederbördsmönster
riskerar att öka ämnestransporterna till vattendragen och därmed förändra
vattenkvaliteten. Förändrade nederbördsmönster ökar även risken för vattenburen smitta
genom parasiter och virus (Livsmedelsverket, 2019).
Detta sammantaget ställer höga krav på samverkan och en helhetssyn på vattenfrågorna i
stadsutvecklingen för att inte riskera att vi gör åtgärder i ett område som samtidigt skapar
problem någon annanstans. Det kräver också att vi har ett välfungerande samarbete med
övriga aktörer i våra avrinningsområden som exempelvis Trafikverket och andra kommuner.
Miljöproblemen i Göteborgs vattenförekomster beskrivs närmare i bilaga 2.

Ovidkommande vatten i form av dagvatten, dräneringsvatten, inläckande grundvatten, ytvatten
och dricksvatten
3
Fysiska förändringar som kan leda till förändrade livsbetingelser för växt- och djurliv
2
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Vad behöver Göteborgs Stad göra?
I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns det två åtgärder som är utpekade till alla
centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner och sex åtgärder som är
riktade direkt till kommunerna. En överblick av åtgärderna presenteras i figur 5.
Åtgärderna är av administrativ karaktär och bindande enligt vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram, som kommuner och myndigheter behöver följa enligt 5 kap. Miljöbalken
(1998:808).

Kommunernas åtgärder
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner
1. Planering
2. Rapportering
1. Vattenplanering

4. Fysisk planering

2. Miljötillsyn

5. VA-plan och dagvatten

3. Dricksvattenskydd

6. Dioxiner från småskalig förbränning

Figur 5. Översikt över de två åtgärder som är utpekade till alla centrala myndigheter,
länsstyrelser, regioner och kommuner samt de sex åtgärder som är utpekade specifikt till
kommunerna

Vattenmyndigheternas bindande åtgärder presenteras i textrutorna under respektive åtgärd
nedan.
Åtgärderna har Göteborgs Stad sedan specificerat till lokal nivå för att förtydliga vad
respektive förvaltning och bolag behöver göra, vilket framgår av tabellerna under
respektive åtgärd. Av tabellerna framgår vilken/vilka förvaltningar som har ansvar för att
genomföra åtgärden samt vilka parter som medverkar i arbetet.
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Åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter och
kommuner
De två åtgärder som riktar sig till alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och
kommuner är följande:

1. Planering
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av
detta åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att
genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i
den ordinarie verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten.
Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med
varandra i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering
föråtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att
avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Utveckla
Miljö- och
Länsstyrelsen/berörda
mellankommunal klimatnämnden
kommuner
samverkan
tillsammans med
Länsstyrelsen
avseende
tillsyn*)
Utveckla
Byggnadsnämnden Länsstyrelsen/berörda
mellankommunal
kommuner/
samverkan
Göteborgsregionens
tillsammans med
kommunalförbund
Länsstyrelsen
avseende fysisk
planering*)
*) se även åtgärd under Vattenplanering nedan

Tid
Åtgärden
pågår
kontinuerligt
och följs
upp årligen

Åtgärden
pågår
kontinuerligt
och följs
upp årligen

Flera av åtgärderna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram hänger ihop i kedjor. Som
kommun ansvarar Göteborgs Stad för ett brett åtgärdsarbete som berör bland annat
kommunal planering, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden och
dricksvattenskydd. Men kommunens åtgärder ligger sist i kedjan och staden är därför
beroende av att centrala myndigheter och länsstyrelsen genomför sina respektive åtgärder.
Här krävs ytterligare samverkan för att hela åtgärdskedjan ska fungera.
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Vi behöver även utöka samverkan med andra kommuner inom våra avrinningsområden
avseende tillsynsplanering och fysisk planering. Exploatering och verksamheter
uppströms i ett avrinningsområde kan påverka flöden, transport av näringsämnen och
spridning av föroreningar nedströms. På samma sätt kan exploatering som sker nedströms
påverka uppströms om till exempel bestämmande sektioner i ett vattendrag förändras eller
kulverteringar sker. Göteborg ligger längst ner i de avrinningsområden som vi delar med
andra kommuner vilket innebär att våra vattenförekomster påverkas av det som sker i till
exempel Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv, Alingsås, Vårgårda och Borås.
Ett av de områden som kräver välfungerande mellankommunal samverkan är samhällets
avloppshantering. I Göteborg ligger det regionala avloppsreningsverket Ryaverket som
tar emot avloppsvatten från sju, snart åtta, kommuner. Respektive kommun ansvarar för
tillsyn av kommunala ledningsnät, pumpstationer och bräddavlopp, medan Länsstyrelsen
ansvarar för tillsynen av avloppsreningsverket. För att minska risken för suboptimeringar
och åtgärder som flyttar problem istället för att lösa dem behöver tillsynsplaneringen ske i
samverkan. Exempelvis behöver tillsynsåtgärder för att minska bräddning 4 genomföras
på ett sätt så att det inte samtidigt ökar mängden tillskottsvatten till reningsverket. Detta
beskrivs närmare i bilaga 2 ”Miljöproblem i Göteborgs vattenförekomster”.
Ett annat område som kräver välfungerande mellankommunal samverkan är arbetet med
vattenskydd. Göta älv är vattentäkt för 700 000 personer och har ett avrinningsområde
som täcker ca 10% av Sveriges yta och sträcker sig ända in i Norge. För att stärka
vattenskyddet måste kommunerna inom vattenskyddsområdet för Göta älv samarbeta
ytterligare för att skydda vattentäkterna från föroreningar.
Detta sammantaget innebär att miljötillsyn, fysisk planering och prövning och tillsyn
enligt plan- och bygglagen i större utsträckning än idag behöver genomföras ur ett
avrinningsområdesperspektiv i samverkan med andra kommuner och Länsstyrelsen. På så
sätt kan vi gemensamt styra mot att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs i rätt
tid och hamnar på rätt plats.

4

utsläpp av orenat spillvatten
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2. Rapportering
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta
åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till
Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller
kommunens verksamhetsområde kan uppfyllas och följas.
Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheterna i
samverkan.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Rapportera
Miljö- och
genomförda
klimatnämnden
åtgärder i
Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram

Medverkande

Tid

Kretslopp- och
vattennämnden/
Byggnadsnämnden med flera

Senast 28
februari
årligen

Sedan 2013 rapporterar Göteborgs Stad årligen hur de bindande administrativa åtgärderna
i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har genomförts i kommunen. Miljö- och
klimatnämnden ansvarar för att samordna stadens svar och stadsledningskontoret
säkerställer att svaret delges kommunstyrelsen för kännedom i enlighet med beslut om
igångsättningstillstånd för åtgärdsplan 2019 (§451 0602/19).
I samband med rapporteringen till Vattenmyndigheten kommer åtgärderna i denna
åtgärdsplan att följas upp.
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Åtgärder som riktar sig direkt till kommuner
De sex åtgärder som riktar sig till kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
2021-2027 är följande:

1. Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på
de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla
a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den
regionala vattenförsörjningsplanen. Åtgärden bör också innehålla
b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens
avrinningsområden,
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I
följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:
a) översikts- och detaljplaner,
b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och
ska sedan uppdateras kontinuerligt.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Tid

Ta fram Åtgärdsplan för
god vattenstatus

Miljö- och
klimatnämnden

Kretslopp- och
vattennämnden,
byggnadsnämnden, parkoch naturnämnden,
fastighetsnämnden,
trafiknämnden,
Gryaab/Grefab/GHAB/idr
otts- och
föreningsnämnden,
lokalnämnden

Åtgärden
pågår 20212022, följs
därefter
upp årligen
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Ta fram lokala
åtgärdsprogram

Miljö- och
klimatnämnden

Ta fram områdesvisa
planeringsunderlag för
vatten till
stadsutvecklingsprocess
en

Kretslopp- och
vattennämnden/
byggnadsnämnd
en

Utveckla och
upprätthålla Vattenkarta
i Gokart

Byggnadsnämnd
en/ miljö- och
klimatnämnden

Utveckla
mellankommunal
samverkan tillsammans
med Länsstyrelsen

Miljö- och
klimatnämnden

Internutbilda personal
på berörda förvaltningar
i vattenfrågor

Miljö- och
klimatnämnden/
kretslopp- och
vattennämnden/
park- och
naturnämnden
Samordna stadens arbete Direktörsforum
med vattenfrågor
för stadens
(översvämningsdirektivet fysiska form
och vattendirektivet)

Kretslopp- och
vattennämnden,
byggnadsnämnden, parkoch naturnämnden,
fastighetsnämnden,
trafiknämnden,
Gryaab/Grefab/GHAB/idr
otts- och
föreningsnämnden,
lokalnämnden
Miljö- och
klimatnämnden/park- och
naturnämnden/
trafiknämnden/fastighetsn
ämnden

Åtgärden
pågår 20212022, följs
därefter
upp årligen

Kretslopp- och
vattennämnden/park- och
naturnämnden/
fastighetsnämnden/
trafiknämnden
Länsstyrelsen/berörda
kommuner/vattenråd/Göte
borgsregionens
kommunalförbund

2021-2022
följs
därefter
upp årligen

Byggnadsnämnden/
trafiknämnden/
fastighetsnämnden

Miljö- och
klimatnämnden/kretsloppoch vattennämnden,
byggnadsnämnden/parkoch naturnämnden,
fastighetsnämnden/trafikn
ämnden/Gryaab

Påbörjas
2021 och
följs upp
årligen

Åtgärden
pågår
kontinuerli
gt och följs
upp årligen
Åtgärden
pågår
kontinuerli
gt och följs
upp årligen
Åtgärden
pågår
kontinuerli
gt och följs
upp årligen

För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt
sätt behöver planering och genomförande av åtgärder genomföras ur ett
avrinningsområdesperspektiv. Denna åtgärdsplan, med tillhörande lokala åtgärdsprogram,
är Göteborgs Stads förvaltningsövergripande vattenplaneringsdokument. Stadens
genomförande av de administrativa åtgärderna driver på och styr processen att effektivt
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samordna stadens prövning, tillsyn, planering, miljöövervakning, samhällsutveckling och
genomförande av fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås.
Vattenmyndighetens åtgärdsområdesindelningar ligger till grund för uppdelningen i de
fem lokala åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för stadens vattenplanering. De
lokala åtgärdsprogrammen innehåller de fysiska åtgärder som staden behöver genomföra i
sin roll som markägare och verksamhetsutövare. Innehållet beskrivs närmare under
stycket ”Lokala åtgärdsprogram”.
En nyckelfaktor för framgång i vattenförvaltningsarbetet är kompetensutveckling,
kommunikation och kunskapsspridning. En ökad kunskap och medvetenhet om
vattenfrågor tillsammans med lättillgänglig information ökar förutsättningarna för ett
smart och effektivt åtgärdsarbete. Stadens förvaltningar med ansvar för vattenfrågor
behöver gemensamt internutbilda berörd personal. Staden behöver också utveckla ett
kartstöd för vattenfrågor så att det är lätt att snabbt hitta information om stadens
vattenmiljöer och nödvändiga åtgärder. Det är ett arbete som har påbörjats och
information avses att göras lätt tillgänglig för alla berörda i staden genom en gemensam
vattenkarta i stadens kartverktyg Gokart.
Göteborgs Stad delar avrinningsområden med flera andra kommuner och samverkar med
dem i de vattenråd som staden deltar i; Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd.
Ytterligare mellankommunala samarbeten inom vattenförvaltning behöver utvecklas för
att driva arbetet framåt så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås.
Länsstyrelsen har en vägledande roll i detta arbete då de har en helhetsbild av
miljösituationen i vattnet inom länet och samverkar med andra myndigheter och
kommuner.
Vattendirektivet utgör tillsammans med översvämningsdirektivet EU:s huvudsakliga
vattenlagstiftning. I likhet med vattendirektivet sker arbetet med översvämningsdirektivet
i sexårscykler. Göteborgs Stads arbete kopplat till dessa direktiv måste samordnas för att
minimera konflikter mellan direktivens mål och samtidigt optimera synergier i arbetet.
Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till ett förändrat klimat, däribland
stigande havsnivåer, ökade flöden och högre frekvens av kraftiga skyfall. Många av de
områden som berörs när vi klimatanpassar staden är samma områden där åtgärder krävs
för att nå god vattenstatus i våra vattenförekomster. När vi klimatanpassar staden behöver
vi därför sträva efter att tillämpa naturbaserade metoder som samtidigt ger
ekosystemtjänster. Rätt utförda kan naturbaserade metoder både förbättra
motståndskraften mot översvämningar och samtidigt förbättra vattenkvalitet,
grundvattenbildning och biologisk mångfald. En annan aspekt som vi behöver ta hänsyn
till är risken för spridning av föroreningar där vi i Göteborg har många förorenade
områden som riskerar att översvämmas.
Det innebär att i samband med planering och investeringsbeslut kopplat till
högvattenskydd och skyfallssäkring behöver hänsyn tas till bland annat
miljökvalitetsnormerna för vatten och förorenade områden. På samma sätt som
vattenförvaltningsarbetet behöver klimatanpassningsarbetet ske ur ett
avrinningsområdesperspektiv vilket även kräver mellankommunal samverkan.
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2. Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.
b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
Detta innebär att kommunerna ska:
•
•

•

i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som
bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.
i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det
finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund
av påverkan från den aktuella verksamheten.
i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på
utredningar och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som
påverkar vattenkvaliteten genomförs de åtgärder som behövs för att följa
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Integrera miljökvalitetsnormer
för vatten i behovsutredningen

Miljö- och
klimatnämnden

Integrera
avrinningsområdesperspektivet
i tillsynsplaneringen samt göra
tillsynen mer behovsstyrd med
utgångspunkt i de lokala
åtgärdsprogrammen
Utveckla tillsynen genom att
ställa ytterligare krav på
verksamhetsutövares
egenkontroll så att
miljökvalitetsnormerna kan
följas
Vid behov ta initiativ till
omprövningar av tillstånd och
villkor

Miljö- och
klimatnämnden

Länsstyrelsen,
berörda
kommuner inom
avrinningsområden

Miljö- och
klimatnämnden

Länsstyrelsen

Kontinuerligt,
följs upp
årligen

Miljö- och
Länsstyrelsen
klimatnämnden/
kretslopp- och
vattennämnden

Kontinuerligt,
följs upp
årligen
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Stadens vattenförekomster påverkas av verksamheter som avloppsreningsverk med
tillhörande ledningsnät, enskilda avlopp, jordbruk och djurhållande verksamheter,
industrier, hamnverksamhet, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter,
vägar och dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och
särskilda förorenade ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att
miljökvalitetsnormerna riskerar att inte följas.
Prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön har stor betydelse för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Stadens tillsynsplanering behöver
utgå från ett avrinningsområdesperspektiv så att de verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas prioriteras när
tillsynen planeras. Länsstyrelsen har en vägledande roll i detta arbete. De lokala
åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för vår kommunala vattenplanering är tänkta
att användas som ett stöd i behovsutredning och tillsynsplanering. Se även åtgärd 1
Planering om mellankommunal samverkan avseende tillsyn.
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3. Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/ dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av
(miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där
behov finns attrevidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande
föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås.
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.
d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd
för vattenuttag.
Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Tid

Översyn av Delsjöarnas
vattenskyddsområde
Bedriva systematisk och
regelbunden tillsyn av
Göta älvs
vattenskyddsområde
Samordna arbetet med
dricksvattendirektivet
och vattendirektivet
Driva frågan om att
skydda potentiella
framtida vattentäkter
som pekas ut i den
regionala
vattenförsörjningsplanen

Kretslopp- och
vattennämnden
Miljö- och
klimatnämnden

Park- och
naturnämnden

Senast 2024

Kretslopp- och
vattennämnden/miljöoch klimatnämnden
Kretslopp- och
Berörda
vattennämnden
kommuner

Kontinuerligt,
följs upp
årligen
Kontinuerligt,
följs upp
årligen
Kontinuerligt,
följs upp
årlige

Göteborgs Stad arbetar redan aktivt med råvattenskydd, inrättande av
vattenskyddsområden och andra åtgärder för att skydda vårt dricksvatten. Men för att
långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver alla kommuner, enligt
vattenmyndighetens åtgärdsprogram, utveckla sitt arbete med dricksvattenskydd inom
flera av sina ansvarsområden och då även tillsammans med andra kommuner. Göteborg
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har två ordinarie vattentäkter, Göta älv och Delsjöarna, samt en reservvattentäkt,
Rådasjön. Samtliga har vattenskyddsområde, men för Göta älv och Rådasjön pågår
processer med utökade vattenskyddsområden. Delsjöarnas vattenskyddsområde är från
2007 och i VISS finns en utpekad åtgärd att revidera detta.
Kallebäcks källa och Lärjeån är stadens nödvattentäkter, varav endast den förstnämnda
har vattenskyddsområde.
Samtliga vattentäkter har vattendomar för vattenuttag.
Miljöförvaltningen har tillsyn på Göta älvs vattenskyddsområde och Länsstyrelsen har
tillsyn på Delsjöarna och Kallebäcks källa. Tillsynen omfattar kontroll av att föreskrifter,
tillstånd och dispenser inom vattenskyddsområden följs. Riktlinjer och vägledning från
centrala myndigheter om tillsyn inom vattenskyddsområde saknas vilket försvårar
tillsynsarbetet.
Klimatförändringar kan ha stor påverkan på vår dricksvattenförsörjning. För att trygga
framtidens dricksvattenförsörjning finns ett behov av att även skydda vattentäkter som i
framtiden kan komma att användas till dricksvattenproduktion. I den regionala
vattenförsörjningsplanen har områden för potentiella framtida vattentäkter pekats ut.
Staden behöver vara med och driva frågan om att skydda dessa områden.
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4. Fysisk planering
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och
detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900)
(PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas.
Kommunerna ska särskilt:
a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed
ligga till grund för planer och beslut,
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och
restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas,
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige
(VISS), som planeringsunderlag.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även
samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig
samverkanmed Boverket är också viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Tid

Ta fram riktlinje för
MKN Vatten i
planeringen

Byggnadsnämnden

2021, följs
upp årligen

Ta fram rutin för MKN
Vatten i prövning och
tillsyn enligt PBL
Säkerställa att regionala
vattenförsörjningsplanen
inarbetas i
översiktsplanen
Ta fram rutin för att
följa upp att planer följs
och att åtgärder för att
följa MKN Vatten
genomförs

Byggnadsnämnden

Kretslopp- och
vattennämnden, miljöoch klimatnämnden,
park- och
naturnämnden,
trafiknämnden,
fastighetsnämnden
Miljö- och
klimatnämnden
Kretslopp- och
vattennämnden, miljöoch klimatnämnden

I samband
med ÖP:s
framtagande

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden/ Miljö- och
kretslopp- och
klimatnämnden
vattennämnden
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En viktig del i översiktsplaneringen är att redovisa vatten som resurs och tydliggöra att
miljökvalitetsnormerna är bindande genom föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna ska
utgöra en grund för all planering som sker i kommunen.
Boverket ska vägleda i dessa frågor på nationell nivå och Länsstyrelsen ska vägleda
kommunen när översikts- och detaljplaner tas fram. I detaljplaner behöver kommunerna
visa att en betydande påverkan på vattenförekomsterna inte riskeras vid genomförandet,
och att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. En detaljplan som kan antas innebära
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet i miljöbalken inte följs kan överprövas av
länsstyrelsen. Här är Länsstyrelsens vägledande och rådgivande roll viktig för stadens
arbete.
Genom att använda underlaget från den regionala vattenförsörjningsplanen i
översiktsplaneringen synliggörs viktiga dricksvattenförekomster och skyddet av dessa
kan då tas hänsyn till vid planeringen.
Staden arbetar med att ta fram en riktlinje för miljökvalitetsnormerna för vatten i
planeringen. I anslutning till det har staden arbetat med att ta fram ett markanspråk för
dagvatten i planeringen och även en skrift ”Blågröna stråk” (Stadsbyggnadskontoret,
2021) där bland annat kantzonsfrågan ingår.
Dagvatten- och skyfallsutredningar med förslag på åtgärder för att följa
miljökvalitetsnormerna görs i samband med varje ny detaljplan.
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5. VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat
innehålla:
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av
vatten- och avloppshanteringen i kommunen
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Medverkande

Tid

Se över och utveckla
planerande dokument
för vatten, spillvatten
och dagvatten i
Göteborgs Stad så att
MKN Vatten kan följas
Utveckla
mellankommunal
samverkan om
optimerad
tillskottsvattenhantering
Ta fram typlösningar
för dagvattenåtgärder
inklusive naturbaserade
på allmän plats till
Teknisk handbok
Ta fram riktlinjer och
handbok för
dagvattenhantering på
kommunala fastigheter
Utveckla stadens
dagvattensamarbete
med Trafikverket

Kretslopp- och
vattennämnden

Miljö- och
klimatnämnden/
byggnadsnämnden/
Gryaab/ berörda
kommuner

Kontinuerligt,
följs upp
årligen

Gryaab/kretslopp- Miljö- och
Kontinuerligt,
och
klimatnämnden/
följs upp
vattennämnden
Länsstyrelsen/berörda årligen
kommuner
Kretslopp- och
vattennämnden/
trafiknämnden

Kretslopp- och
nämnden/miljöoch
klimatnämnden
Trafiknämnden/
kretslopp- och
vattennämnden

Park- och
naturnämnden/
fastighetsnämnden/
miljö- och
klimatnämnden
Fastighetsnämnden/
park- och
naturnämnden/
trafiknämnden
Trafikverket/ /miljöoch klimatnämnden
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Genomföra
informationsinsatser till
fastighetsägare om
lokal
dagvattenhantering
Utreda möjlighet till en
differentierad va-taxa
som styr mot ökat
lokalt omhändertagande
av dagvatten
Ta fram en
handlingsplan för att
förbättra
dagvattenreningen i
befintliga trafikmiljöer

Kretslopp- och
vattennämnden

Miljö- och
klimatnämnden

Kretslopp- och
vattennämnden

Trafiknämnden/
kretslopp- och
vattennämnden

Kontinuerligt,
följs upp
årligen

2022

Trafikverket/ miljöoch klimatnämnden

2022, följs
upp årligen

Sammanhållande planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är viktiga underlag i
samordningen av hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Göteborg har ett
flertal olika planerande dokument för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: Åtgärdsplan
Vatten, Åtgärdsplan Avlopp, VA-utbyggnadsplan och regional vattenförsörjningsplan
(GR).
VA-planering är en ständig process med pågående drift, underhåll, utveckling och
åtgärder. Det innebär att de VA-planerande dokumenten behöver ses över och utvecklas
löpande för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på bästa sätt.
Göteborgs Stads investeringar och inriktningsbeslut avseende ledningsnät påverkar
Gryaabs framtida förutsättningar och planering och även övriga kommuner som är
anslutna till reningsverket. Planeringen behöver därför ske i samverkan baserat på en
helhetssyn på den regionala spillvattenhanteringen. Göteborgs Stad som huvudägare i
Gryaab har stora möjligheter att styra beslutsprocesser mot rätt investeringar utifrån
miljökvalitetsnormer och samhällsnytta. Detta går att läsa mer om i bilaga 2.
Hanteringen av dagvatten är en komplex utmaning som blir alltmer aktuell i ett förändrat
klimat. Inom våra avrinningsområden finns statliga, kommunala och privata aktörer som
påverkar dagvattnets flöde och innehåll av föroreningar. Lagstiftningen är otydlig och det
finns ett behov av att förtydliga olika aktörers ansvar för dagvattenhantering.
Naturvårdsverket har haft ett uppdrag att ta fram etappmålsförslag som lämnades över till
regeringen 2019, men beslut har inte fattats i frågan ännu. Förslagen handlar bland annat
om att se över lagstiftningen som reglerar dagvatten samt att ta fram en
myndighetsgemensam vägledning för dagvatten.
Genom Göteborg löper ett antal stora statliga trafikleder och järnvägssträckor vars
avvattning i hög grad påverkar våra vattenmiljöer. Stadens samarbete med Trafikverket
gällande dagvattenfrågor behöver utvecklas för att styra mot rätt åtgärd på rätt plats.
Renings- och fördröjningsåtgärder behöver ingå som en självklar del i alla driftunderhålls- och förnyelseprojekt i Göteborgs trafikmiljöer. Inom staden finns en
samverkansöverenskommelse kring hur ansvar och kostnader ska fördelas för
dagvattenanläggningar som behandlar dagvatten från vägar och annan allmän platsmark.
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Denna överenskommelse har hittills endast tillämpats på nya anläggningar i samband
med nya planer. För att komma till rätta med belastningen från bland annat vägar inom
planlagda befintliga områden behöver man genom samverkan i staden ta fram en
handlingsplan för att förbättra dagvattenreningen även för befintliga trafikmiljöer. Arbetet
behöver ske i samverkan med Trafikverket. Trafikkontoret har enligt sitt reglemente
ansvar för kommunens kontakter med Trafikverket. Trafikkontoret behöver tillsammans
med kretslopp- och vatten ansvara för att utveckla dagvattensamarbetet mellan parterna
och ta fram en handlingsplan för att förbättra dagvattenreningen i befintliga trafikmiljöer.
Även om ansvarsfrågan gällande dagvatten är oklar så har Göteborgs Stad rådighet över
frågan på sin egen mark. Det innebär att staden har förutsättningar att agera föregångare
genom att implementera en hållbar ekosystembaserad dagvattenhantering på allmän plats
och på kommunens fastigheter i samband med de projekt och drift- och
underhållsåtgärder som genomförs i staden. Att återskapa markens vattenhållande
förmåga och hantera vattnet i ytliga blågröna strukturer har även en positiv påverkan på
samhällets resiliens 5 i ett förändrat klimat.
Vi kan också påverka att frivilliga dagvattenåtgärder genomförs på privat mark genom
ökad kunskap och vägledning. Att fastighetsägare i områden med kombinerade
avloppssystem tar hand om dagvattnet lokalt genom exempelvis infiltration och
bevattning kan medföra stora positiva effekter i våra vattenmiljöer genom minskad
bräddning och reducerade flöden till Ryaverket.
En annan möjlighet för att styra mot lokalt omhändertagande på privat kvartersmark är att
skapa incitament i VA-taxan genom avgiftslättnader för bortkoppling av dagvatten från
ledningsnätet.

5

motståndskraft
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6. Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika
föreningar från småskalig förbränning.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och
länsstyrelserna.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Det här behöver Göteborgs Stad göra:
Åtgärd

Ansvarig

Informera i samband med
energi- och klimatrådgivning
Informera på stadens hemsida

Miljö- och
klimatnämnden
Miljö- och
klimatnämnden

Medverkande

Tid
Kontinuerligt
Kontinuerligt

Vedeldning i bostäder, lokaler, jordbruks- och skogsbruksfastigheter står för omkring 15
procent av utsläppen av dioxiner till luft i Sverige. Även okontrollerad eldning av
trädgårdsavfall medför utsläpp av dioxiner och bör begränsas i den mån lämpliga
alternativ finns. Kommunen informerar på stadens hemsida samt i samband energi- och
klimatrådgivning.
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Utveckling av miljöövervakningen
Syftet med miljöövervakning generellt är att beskriva tillståndet och förändringar i miljön
över tid på olika lokaler samt bedöma vad som påverkar detta tillstånd. Det kan också
vara att upptäcka nya miljöproblem. Miljöövervakningen lägger även grunden för
åtgärdsarbetet och kan användas för att bedöma effekten av utförda åtgärder i våra
vattenmiljöer. Ett bra kunskapsunderlag ger förutsättningar för ett kostnadseffektivt
åtgärdsarbete med rätt åtgärd på rätt plats i respektive åtgärdsområde.
Idag används miljöövervakningen i Göteborg för att följa upp stadens miljömål, för att
bidra med kunskapsunderlag i stadsplaneringsprocessen, samt i prövning och
tillsyn. Stadens miljöövervakning av vattenmiljön behöver utvecklas så att den i större
utsträckning även bidrar med kunskapsunderlag till stadens vattenförvaltningsarbete.
Under 2019 genomfördes en översyn av stadens befintliga miljöövervakning
(Miljöförvaltningen, 2019) Under 2021 har miljöförvaltningen fått i uppdrag av miljöoch klimatnämnden att ta fram en ny staden-övergripande miljöövervakningsplan utifrån
översynens scenario 2. Det innebär en miljöövervakning med ökad frekvens och
effektivitet jämfört med nuvarande övervakning (se tabell 1 och 2 i bilaga 3), men inte så
många nya kvalitetsfaktorer som undersöks i övervakningsplanen.
En kartläggning av den pågående vattenrelaterade miljöövervakningen har genomförts av
miljöförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kretslopp och vatten, parkoch naturförvaltningen och Gryaab inom denna fokusgrupp. Miljöförvaltningen har en
miljöövervakningsplan med olika ekologiska undersökningar och
miljögiftsundersökningar samt ett tillfälligt LONA6-projekt som inventerat, analyserat
och kartlagt utbredningen av marina biotoper (se tabell 1 och 2 i bilaga 3)
(Miljöförvaltningen, 2021). Kretslopp- och vatten har ett recipientkontrollprogram med
provtagning av bland annat kväve, fosfor och olika miljögifter i olika vattendrag varje år.
Park- och naturförvaltningen gör olika vattenrelaterade undersökningar, bland annat
våtmarksinventeringar (LONA-projekt), biotopkarteringar och elfiskeprogram i
samarbete med föreningen Sportfiskarna. Stadsbyggnadskontoret har ett mätprogram av
grundvattendata och Gryaab har mätprogram av näringsämnen och miljögifter i
Ryaverkets utsläppspunkt. Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen har också
nyligen haft ett gemensamt LONA-projekt om mätning av mängden plastskräp längs
badstränder vid kusten och i och vid kanalen samt undersökning av
nedskräpningsbeteende i staden under sommarmånaderna för att kunna uppskatta stadens
egen nedskräpningspåverkan till vattenmiljöer (tabell 2 i bilaga 3) (Miljöförvaltningen,
2021).
Mer fördjupade analyser och kartläggning av all denna vattenmiljöövervakning behövs
och kommer att göras under 2021, både som kunskapsunderlag för bra åtgärdsförslag och
för utveckling av övervakningen (i den nya staden-övergripande
miljöövervakningsplanen) och dess upplägg över tid. Det rumsliga upplägget av
undersökningarna ska specificeras per kvalitetsfaktor och för varje gruppering av
vattenförekomster utifrån olika kriterier (till exempel morfologi, påverkan, miljöproblem)
så att man kan göra tillräckligt bra statistiska analyser.

6

LONA – lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027

29 (61)

11 Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg. - KS2021/0819-2 Remissvar Förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg. : Remissversion Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad

En ram för stadens framtida vattenmiljöövervakning har tagits fram för att täcka in
kvalitetsfaktorer och miljöproblem i vattenförvaltningsförordningen och
vattenmyndigheternas riktlinjer. Tabell 3 i bilaga 3 visar vilka kvalitetsfaktorer som
vattenförvaltningsarbetet omfattar gällande limniska miljöer (sjöar och vattendrag).
Tabell 4 i bilaga 3 visar motsvarande gällande marina kustvattenmiljöer. Utveckling av
grundvattenövervakning ska läggas till i stadens nya miljöövervakningsplan och
eventuellt också miljöövervakning av fisk i sötvatten och kustvatten, stormusslor i
sötvatten samt främmande invasiva arter.
För att bidra till en förbättrad miljöövervakning i kustvatten och havsområden i staden
behöver vi också ta hänsyn till havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen.
Havsmiljöförordningens deskriptorer (se tabell 5 i bilaga 3) är centrala för dess
miljöövervakningsplan. Detta påverkar också arbetet inom projektet om en ny stadenövergripande miljöövervakningsplan.
Förutom Göteborgs Stads egen miljöövervakning så finns annan miljöövervakning,
undersökningar eller recipientkontrollprogram som bedrivs i Göteborgs olika vatten. I
stadens utveckling av en bättre miljöövervakning behöver vi samverka bättre med andra
myndigheter (Länsstyrelsen, vattenmyndigheterna, SGU, Havs- och vattenmyndigheten)
och vattenvårdsförbunden, det vill säga både oftare och mer effektivt. Framför allt gäller
detta Länsstyrelsens nationella och regionala miljöövervakningsprogram samt Göta älvs
vattenvårdsförbunds och Bohuskustens vattenvårdsförbunds olika samordnade
recipientkontrollprogram. Göteborgs Stad deltar i vattenvårdsförbundens arbete och
finansierar delvis arbetet både direkt och genom bolag som staden äger. Dessa program
finns också beskrivna i VISS (databasen Vatteninformationssystem Sverige) och behöver
synkas bättre med stadens utveckling av den egna vattenmiljöövervakningen. En översikt
av miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet finns i
figur 6. Vi behöver även fortsätta rapportera data från undersökningar till datavärd så
mycket som möjligt samt utveckla datahanteringen så att miljödata kan utbytas och
tillgängliggöras på ett bättre sätt och därmed bidra till ännu större miljönytta.
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Figur 6. Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet. (Bild
från Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027)

Det sker en snabb teknikutveckling inom bland annat sensorteknik vilket öppnar nya
möjligheter att modernisera övervakning i våra vattenmiljöer. Erfarenheter från de projekt
staden deltar i kommer att användas i stadens utveckling av miljöövervakningen, bland
annat för att övervaka bräddningar och dagvattenutsläpp.
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Lokala åtgärdsprogram
De lokala åtgärdsprogrammen kommer att beskriva miljötillstånd, påverkanskällor, vilka
konkreta åtgärder som behöver genomföras samt innehålla kostnadsbedömningar och
förslag på finansiering och peka ut ansvar för genomförandet av åtgärder. Till skillnad
från de administrativa åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram så handlar
åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen om fysiska åtgärder som behöver genomföras i
våra vattenmiljöer med fokus på staden som verksamhetsutövare och markägare. De
kommer också att med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen hantera
vattenanvändning i ett förändrat klimat.
Göteborgs Stad kommer att ha fem lokala åtgärdsprogram som täcker in samtliga av
kommunens avrinningsområden baserat på Vattenmyndighetens
åtgärdsområdesindelning (figur 7). Dessa är Mölndalsåns avrinningsområde, Säveåns
avrinningsområde, Göta älvs huvudfåra, Göteborgs kustnära områden och Göteborgs
kustvatten. Åtgärdsområdena innefattar ett flertal kommuner men Göteborgs Stads lokala
åtgärdsprogram kommer endast att innehålla åtgärder inom kommunens gränser.
Vid framtagandet av de lokala åtgärdsprogrammen under 2021 och framåt kommer
förutom en kostnadsberäkning av åtgärdsförslagen för att nå miljökvalitetsnormerna för
vatten också en samhällsekonomisk kostnads/nytto-analys att göras. Det innebär bland
annat en bedömning av nyttan och värdet av att olika vattenförekomster når god
vattenstatus.

Figur 7. Kartbild över åtgärdsområden (bearbetad information från VISS.se)

Åtgärderna inom respektive avrinningsområde kommer att specificeras i de lokala
åtgärdsprogrammen och består bland annat av:
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Övergödning:
•
•

•

•

Minska påverkan från dagvatten – öka markens vattenhållande förmåga,
naturbaserad dagvattenhantering för upptag av näringsämnen
Minska påverkan från kommunens jord- och skogsbruksmark – våtmarker,
tvåstegsdiken, miljöanpassad dikesrensning, skyddszoner i jordbruksmark,
strukturkalkning, fånggröda, vårplöjning
Minska påverkan från spillvattensystemet (bräddning, tillskottsvatten, utsläpp
från Ryaverket) – modernisera ledningsnätet, göra det mer robust och mindre
påverkat av tillskottsvatten, fasa ut de kombinerade ledningsnäten, digital
övervakning av bräddavlopp och nödutlopp
Mottagningsanordningar för toalettavfall i småbåtshamnar

Fysisk påverkan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygga bort eller riva vandringshinder för fisk
Öppna upp kulverterade sträckor och återskapa vattenmiljöer
Återskapa ekologiskt funktionella kantzoner längs vattendrag
Genomföra älvkantskydd och restaurering av kanalmurar med ekologiska
funktioner
Tillämpa naturbaserade metoder för klimatanpassningsåtgärder
Genomföra biotopvårdande åtgärder
Ompröva/lägga ner markavvattningsföretag som inte behövs längre
Minska hårdgöringsgrad och återställa markens vattenhållande förmåga
Genomföra fördröjande åtgärder för att återskapa mer naturliga flöden
Skydda ålgräsängar, ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten och
blåmusselbankar genom biotopskydd och naturreservat.

Miljögifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rena förorenat dagvatten
Ökad gatusopning för minskad spridning av miljögifter, mikroskräp och
mikroplast
Uppströmsarbete
Odling utan bekämpningsmedel på kommunal mark
Efterbehandling av miljögifter
Minska spridning av miljögifter och mikroplaster från småbåtshamnar
Fler ramper i småbåtshamnar för förvaring av båtar på land
Utredningar/miljöövervakning för att utreda vilka källor som bidrar mest
Lakvattenhantering vid deponier

Åtgärdsförslagen kommer att tas fram och prioriteras i en förvaltningsöverskridande
samverkan och i dialog med länsstyrelsen. Prioriteringen kommer att utgå bland annat
från statusklassning, recipienternas känslighet, kostnadseffektivitet, rådighet och
miljökvalitetsnormerna.
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Genomförande och uppföljning av
åtgärder
Stadens berörda förvaltningar och bolag har utpekade administrativa åtgärder i denna
åtgärdsplan och kommer att vara med och ta fram och prioritera fysiska åtgärdsförslag till
de lokala åtgärdsprogrammen. Åtgärderna behöver integreras i respektive
förvaltnings/bolags verksamhetsplanering och miljöledningssystem. Det innebär att varje
förvaltning och bolag lyfter in de åtgärder som de ansvarar för i sin verksamhet och äskar
de medel som krävs i stadens budgetarbete. Direktörsforum för stadens fysiska form
ansvarar för att planering och finansiering samordnas med de andra
förvaltningsövergripande vattengrupperna i staden (figur 8).

Organisation och uppföljning
Åtgärdsplanearbetet har bedrivits i projektform i ett stadenövergripande samarbete. Efter
projektets slut övergår arbetsgruppen i en vattenförvaltningsgrupp med fortsatt ansvar för
att följa upp, uppdatera och prioritera åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen årligen.
Varje förvaltning och bolag ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare för
deltagande i gruppen. Vattenförvaltningsgruppen leds av miljöförvaltningen som också
ansvarar för att uppdatera uppgifter kopplat till de lokala åtgärdsprogrammen i den
(planerade) stadengemensamma vattenkartan i Gokart. Vattenförvaltningsgruppen
föreslås ha fyra ordinarie möten varje år. Åtgärderna följs upp årligen i samband med
kommunens rapportering till vattenmyndigheterna. En utvärdering av arbetet med
åtgärdsplanen, miljöövervakningen och de lokala åtgärdsprogrammen görs efter tre år.
Finns behov av revideringar i åtgärdsplanen lyfts ärendet till kommunfullmäktige.
Vattenförvaltningsgruppen behöver ha ett nära samarbete med de
förvaltningsöverskridande grupper i staden som arbetar med dagvatten, skyfall och
klimatanpassning (figur 8). I samband med årlig uppdatering av de lokala
åtgärdsprogrammen föreslås att vattenförvaltningsgruppen ansvarar för att kalla samman
och stämma av genomförda, planerade och pågående projekt med dessa grupper. Denna
process blir en viktig del i att stärka samverkan i staden och ger samtidigt möjlighet till
erfarenhetsutbyte och smart, kostnadseffektiv finansiering av vattenvårdande åtgärder.
Inom stadens förvaltningar och bolag finns även flera interna grupper som arbetar med
frågor som har koppling till vattenförvaltning. Vattenförvaltningsgruppens ledamöter
ansvarar för ett välfungerande informationsflöde mellan sina respektive organisationer
och gruppen, samt att för arbetet relevant information hamnar i stadens gemensamma
vattenkarta.
Vattenförvaltningsgruppen behöver även utveckla ett konkret samarbete med övriga
komuner i våra avrinninigsomrdåen. Samverkan som sker i vattenråden är en bra grund
för en vidareutveckling av det mellankommunala åtgärdsarbetet. Göteborgsregionenes
kommunalförbund och Länsstyrelsen kommer att ha en central roll i detta.
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Huvudmannagruppen för högvattenskydd
SLK/SBK/TK/KoV/FK/PoN/GHAB/Higab/Älvstranden

Dagvattensamordningsgruppen

Skyfallssamordningsgruppen

KoV/TK/FK/PoN

KoV/SBK/TK/FK/PoN/LF/MF

Vattenförvaltningsgruppen
MF/KoV/SBK/Gryaab/TK/PoN/FK

Figur 8. Övriga förvaltningsövergripande vattengrupper i staden som
vattenförvaltningsgruppen behöver samverka med

Styrningen av Göteborgs stadenövergripande vattengruppers arbete behöver samordnas
av Direktörsforum för stadens fysiska form för att optimera synergier och
kostnadseffektiv finansiering av åtgärder kopplat till vattendirektivet och
översvämningsdirektivet. Intressekonflikter kan då undvikas eller upptäckas tidigt vilket
även ger förutsättningar för beslut som blir väl förankrade i staden.
Många av de åtgärder som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet har en
flödesdämpande effekt som kan minska översvämningsrisken. För naturbaserade åtgärder
som återställer markens vattenhållande förmåga och minskar näringsläckage finns statliga
medel att söka. Samma sak gäller arbete med att återställa ekologiskt funktionella
kantzoner längs våra vattendrag och att öppna upp kulverterade sträckor och restaurera
vattendrag. Det innebär att om klimatanpassning av våra kanalmurar och älvkanter
genomförs med ekologiska funktioner och skyfallsarbetet genomförs med naturbaserade
lösningar så finns möjlighet till statlig medfinansiering. Naturbaserade lösningar ger även
mervärden kopplat till rekreation, luftkvalitet och biologisk mångfald. En gemensam
styrning och planering av dessa åtgärder bidrar till en hållbar stadsutveckling med fler
blågröna lösningar.
Styrningen av vattenförvaltningsgruppens arbete föreslås även fortsättningsvis hanteras
av en styrgrupp bestående av chefer från deltagande förvaltningar/bolag som även fattar
beslut om uppdatering av de lokala åtgärdsprogrammen.

Finansiering
De administrativa åtgärderna som staden behöver genomföra för att följa
vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram bör till stor del kunna genomföras
inom respektive förvaltnings och bolags ordinarie arbete. Det handlar framförallt om att
förändra arbetssätt och ta fram nya rutiner samt att säkerställa att miljökvalitetsnormerna
för vatten finns med som en naturlig del i planering, tillsyn, drift, underhåll och
investeringar som görs i staden. De förvaltningar som har ansvar för många åtgärder i
åtgärdsplanen kommer troligen att behöva en utökad ram.
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Konkreta fysiska åtgärder som behöver genomföras är knutna till stadens ansvar att arbeta
med miljökvalitetsnormerna för vatten som verksamhetsutövare, markägare och
förvaltare. De åtgärder som kretslopp och vatten och Gryaab ansvarar för i egenskap av
VA-huvudman finansieras via VA-taxan, som enligt lagen om allmänna vattentjänster ska
täcka kostnader för nödvändiga åtgärder. Övriga åtgärder kräver finansiering i form av
skattemedel, taxa eller statliga bidrag. Beslutad finansiering är en förutsättning för att
åtgärderna ska kunna genomföras.
De konkreta åtgärder som staden behöver genomföra specificeras, kostnadsbedöms och
prioriteras i de lokala åtgärdsprogrammen. De lokala åtgärdsprogrammen och
miljöövervakningen kommer att ses över och uppdateras årligen. Arbetet behöver
synkroniseras med budgetarbetet i staden där respektive förvaltning och bolag ansvarar
för att stadens gemensamt prioriterade åtgärder kommer med i behovsutredningar och
planering. Finansiering av genomförande av åtgärder kräver långsiktig planering samt
gemensamma verksamhetsnomineringar enligt gällande budgetmodell för att få
genomslag. Riktade investeringsmedel i kommunfullmäktiges budget kommer att krävas.
Det pågår arbete med finansieringsmodeller för att säkra Göteborg från översvämningar
och skyfall. Vattenförvaltningsarbetet behöver ingå i den processen så att beslut om
investeringar som rör våra vattenmiljöer fattas samlat.
För vattenvårdande åtgärder finns ett flertal statliga bidrag att söka. I de lokala
åtgärdsprogrammen kommer det att specificeras vilka åtgärder som det går att få statliga
bidrag för enligt exempel nedan:
•
•
•
•
•
•
•

Landsbygdsprogrammets miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
(Jordbruksverket)
Landsbygdsprogrammets miljöinvestering – anlägga tvåstegsdiken
(Jordbruksverket)
LOVA – lokala vattenvårdsprojekt (Länsstyrelsen/Havs- och vattenmyndigheten)
LONA- lokala naturvårdssatsningen (Länsstyrelsen/Naturvårdsverket)
NOKÅS natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Skogsstyrelsen)
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar
via dagvatten (Naturvårdsverket)
Fiskevårdsbidrag för att åtgärda vandringshinder (Länsstyrelsen)

Många av dessa bidrag kräver medfinansiering av olika grad. Det krävs även kommunala
resurser i form av ansökning, uppföljning med mera.
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Bilaga 1: Nulägesanalys
vattenförekomster Göteborg
Göteborg har 41 ytvattenförekomster och 5 grundvattenförekomster som omfattas av
miljökvalitetsnormer 7. Ytvattenförekomsterna består av 5 sjöar, 22 vattendrag och 14
kustvatten. De vatten som inte klassats som vattenförekomster kallas för övrigt vatten
men omfattas ändå av Sveriges vattenförvaltning.
Under 2019 genomförde vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt nya
statusklassificeringar inför den kommande förvaltningscykeln 2021-2027. För ytvatten
finns två typer av status; ekologisk och kemisk status. För grundvatten finns dels en
kemisk status, dels en kvantitativ status.

Ekologisk status i Göteborgs ytvatten
Klassificeringen av ekologisk status i ytvatten görs genom bedömning av tre grupper av
så kallade kvalitetsfaktorer: biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska. Varje
grupp bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status
(figur 9). De biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst, om växt- och djurlivet i ett
vatten är bra är utgångspunkten att övriga kvalitetsfaktorer också är bra.

Figur 9. Ytvattnets ekologiska status klassas enligt en femgradig skala, medan kemisk
status har två klasser (vattenmyndigheterna.se)

Av Göteborgs 41 ytvattenförekomster uppnår endast sju stycken god ekologisk status - tre
vattendrag (Hultabäcken, Hålldammsbäcken och bäck mellan Delsjöarna (+Lilla
Delsjön), två sjöar (Stora Delsjön och Sisjön) samt två kustvatten (Halsviken och Onsala
kustvatten). Två vattenförekomster har otillfredsställande ekologisk status (Stora Ån och
Gullbergsån) och övriga 32 har måttlig ekologisk status (figur 10).

En miljökvalitetsnorm beskriver den kvalitet som en vattenförekomst ska uppnå vid en viss
tidpunkt

7
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Figur 10. Ekologisk status i Göteborgs ytvattenförekomster enligt
statusklassning 2019 (bearbetad information från VISS.se)
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Kemisk status i Göteborgs ytvatten
Den kemiska statusen kan antingen sättas till god eller uppnår ej god (figur 9). I EU:s
vattendirektiv finns fastställda gränsvärden för totalt 45 ämnen. Kvicksilver och PBDE
(polybromerade difenyletrar) överstiger gränsvärdena i alla Sveriges ytvattenförekomster
på grund av nedfall från atmosfären vilket innebär att ingen vattenförekomst når god
kemisk status (figur 11).
Utöver problem med kvicksilver och PBDE påverkas Göteborgs vattenförekomster av en
rad olika miljögifter, till exempel TBT, PFOS och PAH:er. Det råder i nuläget
kunskapsbrist i hur mycket det finns av olika kemiska ämnen i stadens vattenförekomster
och hur stora problem de medför eftersom omfattningen av miljöövervakningen av
miljögifter har varit liten, speciellt utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv. För att kunna
sätta in rätt åtgärder krävs därför ytterligare undersökningar. Detta beskrivs i stycket
”Utveckling av miljöövervakningen” nedan.

Figur 11. Kemisk status Göteborgs ytvattenförekomster enligt
statusklassning 2019 (bearbetad information från VISS.se)
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Kvantitativ och kemisk status i Göteborgs
grundvattenförekomster
Inom Göteborgs Stad finns grundvattenförekomsterna Frölunda, Kallebäcks källa,
Gamlestaden och Linnarhult. Även grundvattenförekomsten Jonsered angränsar till
kommungränsen och räknas därav med i VISS8, men huvuddelen ligger i Partille
kommun (figur 12).
Bedömningarna i VISS anger att samtliga fem grundvattenförekomster uppnår god
kemisk och kvantitativ status. Tillförlitligheten på statusbedömningarna är dock låg
eftersom det saknas analyser. Det finns idag inte en heltäckande bild av påverkan på
grundvattenresursernas kvantitet och ännu mindre på dess kvalitet utan det krävs mer
miljöövervakning för att få säkra bedömningar.

Figur 12. Kvantitativ och kemisk status i Göteborgs
grundvattenförekomster (bearbetad information från VISS.se)

8

VISS – Vatteninformationssystem Sverige (viss.se)
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Sammanställning status och miljökvalitetsnormer i
Göteborgs Stads vattenförekomster utifrån indelning i lokala
åtgärdsprogram

Figur 13. Kartbild över åtgärdsområden (bearbetad information från VISS.se)
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inflöde till
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Måttlig

Hålldammsbäcken
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*) ingår i samrådet som startar 2021-03-01 där Vattenmyndigheterna samråder särskilt om miljökvalitetsnormer för vatten
som påverkas vattenkraft.
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morfologiskt
tillstånd,
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Uppnår
ej god

God ekologisk
status
2033(påverkan
från jordbruk –
återhämtningstid
till 2033
God ekologisk
status 2027
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Uppnår
ej god

God
kemisk
ytvattenstatus

Mindre strängt
krav för PBDE och
kvicksilver

Tidsfrist för
försurning,
bottenfauna

Uppnår
ej god

God
kemisk
ytvattenstatus

Mindre strängt
krav för PBDE och
kvicksilver

Brodalsbäcken

Måttlig

Bergsjön

Måttlig

Grundvatten
Gamlestaden
Jonsered

Kemisk
status
God
God

MKN Kemisk status
God kemisk grundvattenstatus
God kemisk grundvattenstatus

Förslag
till ny
MKN
kemisk
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God
kemisk
ytvattenstatus

Undantag kemisk
status

God
kemisk
ytvattenstatus

Mindre strängt
krav för PBDE och
kvicksilver

Mindre strängt
krav för PBDE och
kvicksilver

Tidsfrist för
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benso(b)flouranten,
flouranten,
kvicksilver
(punktkällor)

Kvantitativ
status
God
God

MKN kvantitativ status
God kvantitativ status
God kvantitativ status

Påverkanskällor Gamlestaden:
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av bly, PAH, trikloreten, tetrakloren
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg
Påverkanskällor Jonsered:
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av PAH, trikloreten, tetrakloren
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg
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Stora Delsjön

God

God
ekologisk
status

Härlanda tjärn

Måttlig

God
ekologisk
status 2027

Tidsfrist
för
försurning

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Mindre strängt krav
för PBDE och
kvicksilver.

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Mindre strängt krav
för PBDE och
kvicksilver.

Tre av vattenförekomsterna inom avrinningsområdet har fått mindre stränga krav på grund av hydromorfologi utifrån
bedömningen att befintlig bebyggelse hindrar
Grundvatten
Gamlestaden
SE 640140127477
(Kallebäcks
källa)

Kemisk
status
God
God

MKN Kemisk status
God kemisk grundvattenstatus
God kemisk grundvattenstatus

Kvantitativ
status
God
God

MKN kvantitativ
status
God kvantitativ status
God kvantitativ status

Påverkanskällor Gamlestaden:
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av bly, PAH, trikloreten, tetrakloren
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg
Påverkanskällor Kallebäcks källa:
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid) samt olyckor på väg
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Kustnära områden
Ytvattenförekomst

Ekologisk
status

Osbäcken

Måttlig

Förslag till ny
MKN ekologisk
status
God ekologisk
status 2027

Undantag ekologisk
status

Kemisk
status

Tidsfrist näringsämnen

Uppnår
ej god

Förslag till ny
MKN kemisk
status
God kemisk
ytvattenstatus

Undantag kemisk
status
Mindre strängt krav
för PBDE och
kvicksilver
Tidsfrist för
benso(a)pyrene,
flouranten

Stora Ån

Sisjön

Grundvatten
Frölunda

Otillfredsställande

God

Kemisk
status
God

God ekologisk
status 2033
(påverkan från
jordbruk –
återhämtningstid
till 2033)

Tidsfrist
näringsämnen,
kiselalger, fisk,
morfologiskt tillstånd

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Senare målår för
PFOS
Mindre strängt krav
för PBDE och
kvicksilver
Tidsfrist för
benso(b)flouranten,
benso(g,h,i)perylen,
benso(a)pyrene,
kvicksilver
(punktkälla)

God ekologisk
status

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Senare målår för
PFOS
Mindre strängt krav
för PBDE och
kvicksilver

MKN Kemisk status

Kvantitativ status

MKN kvantitativ status

God kemisk grundvattenstatus

God

God kvantitativ status

Påverkanskällor Frölunda:
Risk för betydande påverkan från förorenade områden av trikloreten, tetrakloren och PFAS 11
Risk för betydande påverkan från vägsaltning (klorid)samt olyckor på väg
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Göteborgs kustvatten
Ytvattenförekomst

Ekologisk
status

Förslag till ny
MKN ekologisk
status

Nordre Älvs fjord

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Björköfjorden

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Dana fjord

Måttlig

God ekologisk
status 2039

Göteborgs n
skärgårds
kustvatten

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Göteborgs s
skärgårds
kustvatten

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Rivö fjord nord

Måttlig

Rivö fjord syd

Måttlig

Otillfredsställande
ekologisk status
till 2039
God ekologisk
status 2027

Asperöfjorden

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Undantag
ekologisk
status

Uppnår
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Förslag till
ny MKN
kemisk
status
God kemisk
ytvattenstatus

Tidsfrist
konnektivitet,
morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Tidsfrist för
konnektivitet,
morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor,

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Bottenfauna,
koppar
Bottenfauna

Tidsfrist p g a
bottenfauna
andra relevanta
diffusa källor

Kemisk
status

Uppnår
ej god

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Undantag
kemisk
status
Mindre
strängt krav
för PBDE
och
kvicksilver,
Tidsfrist för
TBT och
antracen
2027
Mindre
strängt krav
för PBDE
och
kvicksilver,
Tidsfrist för
TBT 2027
Mindre
strängt krav
för PBDE
och
kvicksilver,
Tidsfrist för
TBT 2027

Mindre
strängt krav
för PBDE
och
kvicksilver,
Tidsfrist för
TBT 2027
Mindre
strängt krav
för PBDE
och
kvicksilver,
Tidsfrist för
TBT och
antracen
2027

Uppnår
ej god
Tidfrist
konnektivitet,
morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor,
näringsämnen,
växtplankton,
diklofenak,
ammoniak

Uppnår
ej god

Tidfrist
konnektivitet,

Uppnår
ej god
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morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor
StyrsöVrångöområdet

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Konnektivitet,
morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor

Uppnår
ej god

BrännöStyrsöområdet

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Konnektivitet,
morfologiskt
tillstånd,
hydrografiska
villkor

Uppnår
ej god

Halsviken

God

God ekologisk
status

Askims fjord

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Kräklingeområdet

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Onsala kustvatten

God

God ekologisk
status

God kemisk
ytvattenstatus

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Tidsfrist
konnektivitet,
förorenade
områden PCB

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Tidsfrist
konnektivitet,
hydrografiska
villkor,
näringsämnen

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Uppnår
ej god

God kemisk
ytvattenstatus
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Bilaga 2 Miljöproblem i Göteborgs
vattenförekomster
De största vattenrelaterade utmaningarna i Göteborg är övergödning, fysisk påverkan och
utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Övergödning
Kommunens markanvändning påverkar vilka ämnen som hamnar i våra recipienter. Jordoch skogsbruk, avvattning av bebyggelse och infrastruktur orsakar utsläpp av
näringsämnen och miljögifter. Staden äger ca 55 procent av den kommunala markytan
vilket innebär att vi har stora möjligheter att minska negativ påverkan med olika
styrmedel och åtgärder. I Göteborg är urban markanvändning utpekad som en
påverkanskälla i flertalet vattenförekomster. Kretslopp och vatten redovisade under 2019
ett åtgärdsförslag för dagvatten som visar på att ledningsnätet står för ca 60% av
fosforbelastningen i de tretton vattendrag som modellerats och att det krävs omfattande
investeringar för att åtgärda problematiken (Kretslopp och vatten, 2019).
En annan stor påverkanskälla är samhällets spillvattenhantering. 9 Reningsverk,
ledningsnät och enskilda avlopp bidrar på olika sätt till utsläppen av övergödande ämnen.
Ryaverket, ett av Nordens största reningsverk, åtminstone sett till mängden renat vatten,
ligger i Göteborg och tar emot spillvatten från sju och snart åtta olika kommuner (Ale,
Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille).
Spillvattnet leds från respektive kommun via ett 13 mil långt tunnelsystem. Ryaverket
ansvarar för tunnelsystemet medan varje kommun ansvarar för sitt eget ledningsnät,
pumpstationer och bräddpunkter 10 samt anslutningarna till tunnelsystemet. Denna
komplexa infrastruktur har byggts ut successivt under lång tid och behöver hanteras ur ett
helhetsperspektiv i större utsträckning än vad som görs idag.
Endast drygt 40 % av det vatten som belastar Ryaverket utgörs av spillvatten, det vill
säga den typ av vatten som ett reningsverk är byggt för att hantera. Övrig belastning
består av så kallat tillskottsvatten 11 som beror på ledningsnätets utformning och kondition
i de olika kommunerna. Den stora mängden tillskottsvatten är problematisk för driften av
reningsverket och bidrar till onödig miljöpåverkan. Reningseffekten påverkas negativt
vilket orsakar extra utsläpp i recipienten Rivö fjord nord. Pumpning och rening av
tillskottsvattnet, ca 70 000 000 m3 per år i genomsnitt, förbrukar energi och kemikalier.
Det är inte enbart reningsverket och dess recipient som påverkas av
tillskottsvattenmängderna i systemet. Ett spillvattensystem med stor nederbördspåverkan
på grund av inläckage, överläckage och påkopplat dagvatten löper även större risk att bli
hydrauliskt överbelastat. Det innebär i sin tur ökad risk för källaröversvämningar,
bräddningar och nödutsläpp av orenat spillvatten i våra övriga recipienter. Förändrade
flöden och nederbördsmönster till följd av klimatförändringar påverkar sårbarheten i
Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel, service och industrier
Brädd är en systemfunktion i ett avloppsledningsnät där utsläpp kan ske direkt till recipient vid
nederbörd
11
Tillskottsvatten är ovidkommande vatten i form av dagvatten, dräneringsvatten, inläckande
grundvatten, ytvatten och dricksvatten
9

10
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tillskottsvattenpåverkade avloppsanläggningar och innebär ökade risker för
driftstörningar.
En stor andel av Göteborgs vattendrag har problem med näringsämnen. Värst är läget för
Kvillebäcken och Stora ån som är klassade till otillfredsställande ekologisk status (figur
14). Dagvatten från urban markanvändning har pekats ut som en betydande
påverkanskälla i båda dessa vattenförekomster. Stora Ån påverkas även av utsläpp från
transport och infrastruktur, jordbruk och enskilda avlopp. Inom Kvillebäckens
avrinningsområde finns dessutom stora områden med så kallat kombinerat12
avloppsledningsnät och några av stadens största bräddpunkter vilket innebär att bäcken
påverkas av utsläpp av orenat spillvatten.

Figur 14. Status avseende näringsämnen i Göteborgs ytvattenförekomster
(bearbetad information från VISS.se)

Det är inte enbart Kvillebäcken som påverkas av bräddningar. Göteborgs
avloppsledningsnät består fortfarande till stora delar av kombinerat ledningsnät och

12

System där spillvatten och dagvatten avleds i en gemensam ledning
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overksamt duplikatsystem13 (figur 15). Det i kombination med relativt stora
nederbördsmängder innebär att vi bräddar mer än andra storstäder i Sverige (Wennberg,
2017). Under 2019 presenterade Kretslopp och vatten en åtgärdsplan med förslag för att
minska mängden bräddning mellan år 2020-2029. Åtgärderna inriktas på att minska
bräddningar genom att öka mängden vatten som leds till Ryaverket. Eftersom ca 95% av
de aktuella flödena utgörs av dagvatten som inte bör belasta reningsverket uppstår en
målkonflikt med tillskottsvattenhanteringen. Att bygga om de kombinerade ledningsnäten
är dyrt och komplicerat i befintlig stadsmiljö. Kretslopp och vatten har i åtgärdsplanen
gjort bedömningen att det är svårt att ekonomiskt försvara en storskalig separering för
sina abonnenter i dagsläget (Kretslopp och vatten, 2019).

Figur 15. Områden med kombinerat ledningsnät och overksamt duplikatsystem i Göteborg

Under 2020 fick Gryaab ett nytt tidsbegränsat miljötillstånd. Tillskottsvattnet anges vara
en viktig orsak till att utsläppshalterna i befintligt reningsverk inte kan begränsas i nivå
med vad som bör vara möjligt med bästa teknik i miljöbalkens mening och har därmed
en betydande inverkan på den totala mängden utsläpp. Detta har i sin tur bidragit till att
Miljöprövningsdelegationen bedömt att tillståndet måste tidsbegränsas till 2036 (Gryaab,
2020). Miljöprövningsdelegationen har i villkoren bland annat ställt krav på att Gryaab
13

System där dagvatten har separerats från spillvatten men ändå leds till det kombinerade

systemet på grund av ofullständig utbyggnad
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kontinuerligt ska verka för att de anslutna kommunerna ska vidta åtgärder på sitt
ledningsnät i syfte att minimera mängden tillskottsvatten som leds till reningsverket. Efter
2036 förväntas kraftigt skärpta krav för kväve, fosfor och organiskt material.
Gryaab saknar rådighet över ledningsnätet i de anslutna kommunerna och för att kunna
möta de förväntade skärpta kraven efter 2036 har en utredning som ett första steg i
planering, projektering och byggnation av en kompletterande anläggning på ny mark
påbörjats under 2020 (Gryaab.se 2021-01-04). Behovet av, samt storleken och
livslängden på denna nya anläggning är beroende av utvecklingen av tillskottsmängderna.
Tillskottsvattenarbete är ofta dyrt, komplext och kräver omfattande utredningar för att
styra mot rätt åtgärder. Samtidigt är kostnaden för medlemskommunerna att släppa
tillskottsvatten till Gryaab relativt liten på kort sikt. Det tillsammans med avsaknad av
krav på hur mycket tillskottsvatten som får belasta Ryaverket gör att det i dagsläget
saknas tillräckliga incitament för VA-huvudmännen att arbeta med problematiken i den
utsträckning som är nödvändig.
Göteborgs Stad har som huvudägare i Gryaab och som VA-huvudman stor möjlighet att
påverka hanteringen av tillskottsvattenfrågan och hur Ryaverkets kapacitet nyttjas på
bästa sätt. Vi behöver gemensamt med de övriga kommunerna säkerställa att nödvändiga
investeringar i samhällets dag- och spillvattenhantering görs på ett klokt sätt med ett
helhetsperspektiv. Hänsyn behöver tas både till miljökvalitetsnormerna i Rivö fjord nord
som är Gryaabs recipient och de recipienter som påverkas i övriga avrinningsområdet så
att investeringsbeslut blir långsiktigt hållbara och resurseffektiva. En avvägning görs
exempelvis med en kostnads- nyttoanalys eller en så kallad multikriterieanalys med aktivt
valda systemgränser där olika aspekter vägs samman.
Rivö fjord nord är ett av de fyra kustvatten i Göteborg som inte uppnår god status
avseende näringsämnen. Övriga tre är Rivö fjord syd, Nordre älvs fjord och
Kräklingeområdet (figur 14).
Fysisk påverkan
Fysiska förändringar leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.
De senaste 200 åren har Göteborgs vattenlandskap genomgått genomgripande
förändringar. I samband med stadens expansion och förtätning har vattenområden fyllts
ut, vattendrag rätats ut och kulverterats och markytor hårdgjorts. Detta har haft stor
negativ effekt på växt- och djurliv men även på landskapets vattenhållande förmåga och
flödesmönstren i vattendragen. Det är ingen slump att de områden som drabbas av
översvämningar i samband med höga flöden och skyfall är platser där vatten historiskt
har haft en naturlig plats (figur 16 och 17).
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Figur 16. Göteborg 1809 (Göteborgs Stad, 2021)

Figur 17. Göteborg 2019 Gokart med översvämningskarta och skyfallsleder (blå)
och skyfallsytor (gröna)

Fysisk påverkan är ofta det största hindret för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
uppnås. Dammar och felplacerade vägtrummor kan utgöra hinder för fiskar och andra
djur att förflytta sig uppströms och nedströms i vattensystemet. Det innebär att
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livsmiljöerna delas upp och utarmas på ett sätt som är negativt för den biologiska
mångfalden.
I Göteborg är många av vattendragens kanter och närområden påverkade av urban
markanvändning. De naturliga kantzonerna längs vattendrag har till stora delar bebyggts
och hårdgjorts vilket påverkar både avrinningsmönster, den naturliga reningsförmågan
och växt- och djurliv på ett negativt sätt. När markens naturliga vattenhållande förmåga
utarmas påverkas även samhällets resiliens 14 mot skyfall och översvämningar. Det leder
till snabbare avrinning och högre vattenhastigheter i våra vattendrag vilket i sin tur
påverkar erosion och skredrisk samtidigt som utflödet av näringsämnen ökar. I takt med
att klimatet förändras ökar de negativa effekterna av en hög hårdgöringsgrad 15 och risken
för översvämningar och skyfall.
Längs kuststräckor utgör småskalig exploatering, till exempel hamnar, pirar, bryggor och
andra konstruktioner en stor källa till negativ fysisk påverkan på kustvattenmiljön.
Muddring 16 är också vanligt i till exempel grunda vikar där det kan finnas värdefulla
habitat och biotoper som ålgräsängar och blåmusselbankar, vilka påverkas negativt. I
kustvatten är även båttrafiken i sig ett problem, ofta med skuggningseffekter, grumling
samt ankrings- och propellerskador från fritidsbåtar på till exempel ålgräsängar.
För vissa verksamheter överstiger samhällsnyttan miljönyttan, exempelvis gäller detta
Göteborgs hamnverksamhet som utgör ett riksintresse för sjöfart. Då kan det göras
avvägningar när det gäller miljökvalitetsnormerna och införas undantag för vissa
kvalitetsfaktorer. Det innebär ändå att alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så
långt som möjligt alltid ska göras samt att försämringsförbudet gäller, det vill säga
försämring från en klass till en annan på kvalitetsfaktorsnivå.
Sjöfartsverket och Göteborgs hamn har identifierat ett behov av en fördjupning av
farleden, projekt Skandiaporten. Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer
långt och muddringsbehovet ca 12 miljoner kubikmeter. I december 2020 lämnades
ansökan in till Mark- och miljödomstolen. Fördjupningen av farleden kan komma att
påverka eller potentiellt äventyra förekomsten av de få blåmusselbankar (endast fyra
provpunkter med täckningsgrad >10% i Göta älvs mynning) som finns kvar i stadens
kustvatten som helhet samt även de ålgräsängar som finns i detta område
(Miljöförvaltningen, Kartlägging och skydd av marina ansvarsbiotoper: Fokus på
ålgräsängar och biogena rev. Rapport R2021:11, 2021). Kompensationsåtgärder för att
transplantera ålgräs och blåmusslor till andra kustvatten kan komma att bli nödvändiga,
men är inte helt problemfritt. Även om metoden för återplantering av ålgräs har blivit
bättre på senare år och delvis används som en kompensationsåtgärd är det mycket dyrt
och tidskrävande samt svårt att lyckas med restaurering av ålgräs, speciellt i större skala.
Därför är det bäst och mest kostnadseffektivt att skydda befintliga ålgräsängar. När det
gäller blåmusslan i Göteborgs och västkustens kustvatten är det viktigt att undersöka och
utreda den mest lämpliga och bästa metoden för att få blåmusslor att återkolonisera ett
område genom musselrekrytering, det vill säga få mussellarver att slå sig ned och sätta
sig fast på ett lämpligt substrat.

motståndskraft
hur stor del av marken som är hårdgjord
16
när sediment avlägsnas från ett vattenområde
14
15
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Miljögifter
Inom vattenförvaltningen används begreppet miljögifter som ett samlingsnamn för
prioriterade ämnen och särskilda förorenade ämnen (SFÄ) i ytvatten och de organiska
ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer
(Vattenmyndigheterna, Förvaltningsplan för vatten 2021-2017, 2021).
Förorenade områden är utpekat som den största påverkanskällan av miljögifter i
Västerhavets vattendistrikt om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och
PBDE. Andra källor med betydande påverkan är dagvatten, avloppsreningsverk,
industrier, deponier, jordbruk och brandövningsplatser.
I Göteborg finns det många platser som kräver efterbehandling av miljögifter enligt VISS
(se figur 18). Dessa platser kommer att beskrivas närmare i de lokala
åtgärdsprogrammen.

Figur 18. Åtgärdsplatser för efterbehandling av miljögifter i Göteborgs Stad (bearbetad
data från VISS.se)

Urban markanvändning, transport och infrastruktur påverkar föroreningsinnehållet i det
dagvatten som släpps till våra recipienter. Dagvatten är även en spridningsväg för
mikroskräp och mikroplast. Under 2020 har dagvattenhantering från stadens
högtrafikerade gator och vägar med en årsdygnstrafik (ÅDT) på över 8000 fordon
kartlagts av kretslopp och vatten på uppdrag av trafikkontoret. Arbetet initierades utifrån
föreläggande från miljöförvaltningen. Föreläggandet är en del i miljöförvaltningens
arbete med att verkställa kommunens åtagande som handlar om tillsyn i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Den totala ytan som undersökts är ca 150 ha. Ca
30 % av ytan avvattnas till Ryaverket och merparten av detta vatten, ca 90%, genomgår
ingen föregående rening innan det leds till avloppsreningsverket. Föroreningarna från
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trafikdagvatten orsakar problem i driften av reningsverket eftersom metaller, olja och
andra miljögifter bidrar till förorening av slammet på reningsverket och därmed försvårar
en cirkulär hantering av näringsämnen.
Ca 60 % av den karterade ytan avvattnas till vattendrag varav drygt 40 % släpps helt
orenat ut i vattendragen och ca 60 % avvattnas via någon typ av rening (Kretslopp och
Vatten, 2020).
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Bilaga 3 - Tabeller gällande
miljöövervakning
Tabell 1
Tabell 1. Förslag på ekologisk miljöövervakning av sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån
scenario 2 (ökad effektivitet) enligt översynen av miljöövervakningen 2019 i Göteborgs
Stad. Den befintliga (kontinuerliga eller tillfälliga) övervakningen av ekologi och biologisk
mångfald i stadens vattenmiljöer utgörs redan nu till viss del av dessa poster i tabellen,
men ofta inte med den föreslagna utökade frekvensen.

Övervakningspost

Frekvens

Ansvar

1) Ansvarsart: Dvärgbandtång Hav
(Zostera noltii)

Årligen

Miljöförvaltningen

2) Fältinventering av ett urval Hav
av ålgräsängar

Årligen

Miljöförvaltningen

3) Fältinventering av
musselbankar/makroalger

Årligen

Miljöförvaltningen

4) Marin bottenfauna och flora Hav
i grunda vikar

Var femte år

Miljöförvaltningen

5) Kommunövergripande
Hav
flyginventering av förekomst
av ålgräs, analys av flygbilder

Var femte år

Miljöförvaltningen

6) Hydromorfologi/fysisk
påverkan
(GIS/biotopkartering)

Naturmiljö

Hav

Hav, land, sötvatten Vid behov

7) Använda underlag som
Hav, land, sötvatten Kontinuerligt
kommer in via tillsyn,
exploateringar,
miljökonsekvensbeskrivningar,
recipientkontroller

Miljöförvaltningen/
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen

8) Uppföljning i skyddade
områden

Hav, land, sötvatten Enligt skötselplan Stadsbyggnadskontoret

9) Ansvarsart: Spetsnate

Sötvatten

Vartannat år eller Park- och
var tredje år
naturförvaltningen

10) Ansvarsart: Knölnate

Sötvatten

Årligen (nedre
Park- och
delarna av
naturförvaltningen
Kvillebäcken); Var
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tredje år (övriga
delar)
11) Bottenfauna i sötvatten

Sötvatten

Årligen

Miljöförvaltningen

12) Närsalter i kustmynnande Sötvatten
vattendrag

Årligen

Miljöförvaltningen /
Länsstyrelsen

Hav, land, sötvatten Årligen

Miljöförvaltningen /
Park- och
naturförvaltningen

13) GIS-analyser
ansvarsbiotoper

Tabell 2
Tabell 2. Förslag på miljöövervakning relaterad till miljögifter, näringsämnen och plaster
som påverkar ekologin i sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån scenario 2 (ökad
effektivitet) enligt översynen av miljöövervakningen 2019 i Göteborgs Stad. Den
befintliga (kontinuerliga eller tillfälliga) övervakningen av detta i stadens vattenmiljöer
utgörs just nu till viss del av dessa poster i tabellen, dock ofta inte med den föreslagna
utökade frekvensen.
Övervakning

Naturmiljö

Frekvens

Ansvar

1) TBT (tributyltenn) i
nätsnäcka

Hav

Var femte år

Miljöförvaltningen

Hav, sötvatten

Varje år

Park- och
naturförvaltningen (utförande)

2) Mätning av plastskräp
på stränder och i kanaler

Miljöförvaltningen (upplägg)

3) Metaller och organiska Sötvatten
ämnen i vattendrag

Årligen

4) Mikroplaster i
vattendrag

Sötvatten

Ej klart

5) Miljögifter i biota

Sötvatten

Var femte år

Miljöförvaltningen

6) Mätning av skräp i
staden

Land

Varje år

Park- och naturförvaltningen
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Tabell 3
Tabell 3. Limniska kvalitetsfaktorer gällande ekologisk status och kemisk status enligt
vattenförvaltningsförordningen.
Ekologisk
status

Biologiska
kvalitetsfaktorer
Växtplankton
, sjöar

Fysikaliskkemiska
kvalitetsfaktorer
Fosfor,
sjöar/vattendrag

Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer
konnektivitet i
sjöar/vattendrag

Kiselalger,
sjöar/vattend
rag
Bottenfauna,
sjöar/vattend
rag
Makrofyter,
sjöar
Fisk,
sjöar/vattend
rag

Ljusförhållanden,
sjöar

hydrologisk regim
i sjöar/vattendrag

Syrgasförhållanden
sjöar

morfologiskt
tillstånd i
sjöar/vattendrag

Försurning,
sjöar/vattendrag
Särskilt
förorenande
ämnen (SFÄ),
sjöar/vattendrag
(>30 ämnen)

Kemisk status
Prioriterade
ämnen –
miljögifter och
förorenande
ämnen

Tabell 4
Tabell 4. Marina kvalitetsfaktorer gällande ekologisk status och kemisk status enligt
vattenförvaltningsförordningen.
Ekologisk
status

Biologiska
kvalitetsfaktorer
Växtplankton,
kustvatten

Fysikaliskkemiska
kvalitetsfaktorer
Näringsämnen,
kustvatten (kväve,
fosfor)

Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer
Konnektivitet,
kustvatten och
vatten i
övergångszon

Bottenfauna,
kustvatten

Ljusförhållanden,
kustvatten

Makroalger
och
gömfröiga
växter,
kustvatten

Syrgasförhållanden,
kustvatten

Hydrografiska
villkor, kustvatten
och vatten i
övergångszon
Morfologiskt
tillstånd,
kustvatten och
vatten i
övergångszon

Särskilt förorenande
ämnen (SFÄ) (> 30
ämnen)
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Tabell 5
Tabell 5. Havsmiljöförordningens deskriptorer, som är centrala för dess
miljöövervakningsplan.

Deskriptorer, Havsmiljöförordningen
1. Biologisk mångfald
2. Främmande arter
3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
4. Marina näringsvävar
5. Övergödning
6. Havsbottnens integritet
7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor
8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen
9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
10. Marint skräp
11. Undervattensbuller

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027
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Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik (Dnr KS2019/2075-21)
Sammanfattning
Skollinjetrafiken står inför en ny upphandling via Västtrafik och förstudiearbetet är klart. Det
som kvarstår är att besluta om vilket trafikupplägg som ska råda under kommande
avtalsperiod.
Förvaltningen har arbetat fram fyra olika alternativa koncept
1.Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver.
2.Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente.
3.Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och som kan
mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)
4.Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att upphandla enligt alternativ 1 och
fortsätta att främja ett hållbart resande.
Juridisk bedömning
Kommunen har en skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens bestämmelser. Att
överlåta åt Västtrafik att upphandla skolskjuts är förenligt med lagen om offentlig
upphandling.
Bakgrund
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälvs kommun löper ut i augusti 2023 och behöver
därför handlas upp på nytt. Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 om att återigen
överlåta upphandling av öppna skollinjer åt Västtrafik. Efter beslut om öppen skollinjetrafik
har kommunen ingått i Västtrafiks process inför upphandling, en så kallad förstudie.
Förstudiens syfte är att tydliggöra hur trafiken ska utformas. Förvaltningen har arbetat med 4
olika alternativa utformningar av trafikkoncept:
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver.
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente.
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)
ADRESS

TRAFIK GATA PARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.
För samtliga alternativ har kommunen kravställt en kostnadsuppskattning från Västtrafik, för
att lättare kunna göra bedömning om vilket eller vilka alternativ som är rimliga att fatta beslut
på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer alternativen på följande sätt:
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver
Dagens trafikvolymer och produktion av skollinjetrafiken möjliggör ett ökat hållbart
resande utifrån att trafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken långt ut på
landsbygden. Då trafiken är beslutad om att vara öppen för allmänheten ökar också
chanserna för allmänheten att finna den mer attraktiv och tillgänglig. Trafikkonceptet med
dess produktion ökar också säkerheten för kommunens elever.
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente
Alternativet har grundats på att dra in skollinjetrafik på kommunens mindre vägar för
elever i högstadiet för att låta dem nyttja den allmänna kollektivtrafiken i större
utsträckning och därmed kapa i produktion och kostnader för trafiken. Eleverna i
högstadiet har, enligt riktlinjerna, längre avstånd ut till hållplatserna och de får antas ha en
trafikmognad som möjliggör att kunna stå utmed allmän kollektivtrafiks vägnät.
Förvaltningen bedömer att alternativet minskar service och trafiksäkerheten.
Att strama åt skollinjetrafiken och dra ner på produktion och trafikvolymer utifrån
kommunens skolskjutsriktlinjer går dock i linje med en god ekonomisk hushållning och
främjar också folkhälsan i större utsträckning än dagens trafikupplägg.
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)
Under nuvarande avtalsperiod har frågeställningar uppkommit om att kunna mer-utnyttja
skollinjetrafiken till andra uppdrag än bara skolskjuts då samtliga bussar står utan uppdrag
under ca 3 timmar per dag. Förvaltningen bedömde det därför som skäligt att även utreda
alternativet om att mer-utnyttja bussarna medan eleverna är i skolan. Utgångspunkten har
varit ett så kallat flexlinjekoncept som skulle hämta våra äldre medborgare som, om bussen
hade varit mer tillgänglig och närmare än den allmänna kollektivtrafiken, hade haft detta
koncept att nyttja istället för sin färdtjänst.
Behovet och utfall av nyttjandegrad av ett så kallat flexlinjekoncept i Kungälv är
svårbedömt och förvaltningen bedömer att det saknas tillräckligt underlag för ett sådant
beslut. Att merutnyttja skollinjetrafiken är möjligt oavsett vilket koncept som beslutas om
eller i vilket skede i avtalsperioden man befinner sig.
4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider
Kungälvs kommun har under de senaste 20 åren haft ett maximalt optimerat
trafikeringsupplägg, utifrån befintliga ram-tider. Trafiken kör i ett så kallat våg-system som
möjliggör ett effektivt resursanvändande av fordonen. Det har däremot, från sektor
bildning och lärande, efterfrågats och funnits önskemål om att se över ram-tidsupplägget
för att möjliggöra nyttor inom skol- och fritidsverksamheterna.
Förvaltningen har lämnat in tre olika ram-tidsförslag:
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Förslag 1 innebär två starttider 08:00 och 09:00 och två sluttider 14:00 och
16:00, förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler
antal fordon och förare som behöver användas.
Förslag 2 innebär en starttid 08:00 och fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och 16:00.
Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler antal
fordon och förare som behöver användas.
Förslag 3 innebär två starttider 08:00 och 08:50 samt fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och
16:00. Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler
antal fordon och förare som behöver användas.
Förvaltningen bedömer alternativet som ej aktuellt med anledning av att nyttan går
förlorad av en orimlig kostnadsökning som inte kan motiveras. Förvaltningen bedömer
också att alternativet skulle skapa ett relativt låst upplägg, dock är det lätt att kommunicera
och kan hålla år efter år (förutsatt att inga skolor tillkommer/lägger ner) då det finns en
viss förutsägbarhet, men mindre flexibilitet.
Ytterligare en konsekvens kan i det långa loppet bli att det behövs köpas in ytterligare
fordon (vilket innebär en fördyring) om någon skola växer i elevantal och inte justerar
ram-tiden.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kopplas till Kommunfullmäktiges mål nr 3 och 7.
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Öppen skollinjetrafik innebär att medborgare såväl barn som vuxna kan nyttja kollektivtrafiken
och göra hållbara resor i större utsträckning då tillgängligheten ökas i både område och utbud
på landsbygden.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplas till Agenda 2030s mål nr :
11: Hållbara städer och samhällen och delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra,
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet
på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.
Öppen skollinjetrafik innebär att kollektivtrafiken förstärks på landsbygden i kommunen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I kommunens antagna Trafikplan 2017 påvisas en bristanalys som menar att kollektivtrafiken
inte är tillräcklig i stora delar på landsbygden.
Öppen skollinjetrafik innebär en ökad möjlighet för landsbygdsbor att resa kollektivt.

12 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik

4(5)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förvaltningen bedömer att alternativ 1 är till störst nytta utifrån ett medborgarperspektiv.
Trafiken kör långt ut i på landsbygden och ökar tillgängligheten för medborgarna. Kommunen
subventionerar idag sina medborgare i form av seniorkort och fria resor för unga där
möjligheten att resa gratis finns. Konsekvensen av att besluta om alternativ 2 innebär att det
fortfarande finns möjligheten att resa hållbart i kommunen men trafiken begränsas och inte
lika tillgänglig som idag vilket kan generera till att färre nyttjar sina gratis-kort och fler föräldrar
väljer att skjutsa sina barn till och från skolan.
Utifrån ett näringslivsperspektiv är det svårare att bedöma, därför har bedömningen om att
beslutet, oavsett vad det blir, inte påverkar näringslivet i någon större utsträckning.
Ärendet tar hänsyn till ett demokratiperspektiv utifrån inkomna synpunkter och att
barnperspektivet särskilt har beaktats.
Ekonomisk bedömning
Kostnadsuppskattning av de olika alternativen baseras på 2020 års kostnad för
skollinjetrafiken, dvs 14 446 000 kronor/ år
Samtliga beräkningar utgår ifrån schablonsvärden inom kollektivtrafik och den typ av
prognoser som avser kommande trafikupphandling.
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver.
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 11% från
nuvarande nivå, det vill säga ca 16 000 000 kronor/år
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente.
Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas hamna på liknande dagens, det vill
säga ca 16 000 000 kronor/år Dock har Västtrafik regionala miljökrav som gör att
gasdrift/eldrift kravställs och då ökar kostnaden med ca 11%.
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)
Trafiken innefattar ytterligare 2 stycken fordon som trafikerar delar av centrala Kungälv
och Ytterby under förmiddagen mellan 09:00 – 13:00.
Beräkningen är gjord för två olika scenarier:
Scenario 1 - endast flexlinjetrafik under vintertidtabell
Scenario 2 - Helårs tabell.
Kostnadsberäkning scenario 1 ca 280 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken
Kostnadsberäkning scenario 2 ca 500 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken
4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.
Förslag 1 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 55 %
från nuvarande nivå, det vill säga ca 22 450 000 kr/år
Förslag 2 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 69 %
från nuvarande nivå, det vill säga ca 24 400 000 kronor /år
Förslag 3 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med
62 % från nuvarande nivå det vill säga ca 23 400 000 kronor/år
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om att uppdra åt Västtrafik att upphandla ett
skollinjetrafikkoncept som främjar ett hållbart resande, enligt alternativ 1.
Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling
Expedieras till:

Mika
el Svensson, Sophie
Idermark-Hansson,
Marielle Månskär,
För kännedom till:

Dennis Reinhold
Sektorchef
Bildning och lärande
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Förstudie inför upphandling av
skoltrafik i Kungälvs kommun
Beslutad av styrgrupp förstudie trafik 2023
2021-03-03
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Inledning
Mottagare av denna rapport är styrgruppen till Förstudie Trafik 2023 där
skoltrafik Kungälv ingår i delprojekt Kungälv/Stenungsund.
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälv kommun löper ut i juni 2023 och
behöver därför handlas upp på nytt. Kommunen har med anledning av detta tagit
beslut om att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken. Enligt beslutet
skall skoltrafiken vara öppen även för allmänresenärer.
För att få fram omfattning vad gäller produktion, antal linjer och tidtabeller har ett
antal möten genomförts där trafikplanerare från Västtrafik och
skolskjutssamordnare från kommunen har genomlyst vad som ska ingå i
upphandling med trafikstart juni 2023.
Vid genomlysningen av skoltrafiken har det framkommit att förändringar behöver
göras då trafiken har varit oförändrad under många år.
Detta dokument beskriver förutsättningar för skoltrafiken i Kungälv, en
sammanställning av trafikförslag per linje och förslag på fordon

Förutsättningar
Kungälvs kommun avser att i större utsträckning än tidigare hänvisa
skolskjutsberättigade elever till den allmänna kollektivtrafiken, en följd av detta
beslut kommer att innebära längre avstånd från bostad till busshållplats.
Målsättning är att minska obefogad parallellkörning på de vägsträckor där både
skollinjer och den allmänna kollektivtrafiken trafikerar.
Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900
linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med
turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Kommunens riktlinjer
gällande acceptabelt avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och
gymnasieelever, innebär en stor påverkan på utformningen av skollinjenätet och
dess utbud.
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Ramtider/önskemål
Nuvarande ramtider för skolor i Kungälvs skolområde
Årskurs Start 1

Dag

Start 2

Dag

Gymn

07:50

M-F

09:20

M-F

Thorildskolan
7-9
Ytterbyskolan
7-9
Munkegärdeskolan 7-9

07:50
08:00
08:00

M-F
M-F
M-F

09:20
09:05
09:15

M-F
M-F
M-F

Kärna skola
Kode skola
Tunge skola
Diserödsskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdskolan
Övre Fontinskolan
Klöverbacken
Sparråsskolan
Marstrands skola

08:45
08:45
08:45
08:40
08:35
08:40
08:00
08:00
08:15
08:00
08:30

M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F

Mimers Hus

F-6
F-2
3-6
F-6
F-6
F-6
F-6
F-6
F-2
F-2
F-6

Slut 1

Dag

Slut2

Dag

Slut3

-

13:50

M-F

-

-

13:50
14:00
13:55

M-F
M,O,F
M-F

14:55
15:00
15:00

M,O
Ti,To,F
M,O

14:15
14:15
14:15
14:15
14:30
14:00
13:10

M-F
M-To
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F

15:20

Ti,To

15:20
15:20

M,O
M,O

15:20
13:50
14:00

M,O
M,O, F
M-F

13:30
13:10
13:30

M-F
M-F
To

13:40

M-F

12:35
12:35

M-F
M-F
M-To
M-F
M-F

12:00

M-To
M-F

12:00

M-To

12:35
12:30

Dag

Inkomna ramtidsönskemål från skolan
Munkegärdeskolan vill kunna sluta kl 1500 på fredagar
Hålta skola vill börja kl 0800
Kareby skola vill börja kl 0800
Kode och Tunge skola vill börja kl 0800
Diserödsskola vill börja kl 0800
Kärna skola vill börja kl 0800
Vid bedömning om möjlig förändring av starttider för olika skolor behövs vidare
analys genomföras. Det kan t ex finnas möjligheter för Hålta- och Kareby skola,
då dessa ligger inom geografiskt område som kan utnyttja fordonsresurser på ett
mer effektivt sätt
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Slut 4

Dag

15:50

M-F

15:50
16:00
15:55

M-F
M
M-F

14:50

Ti,To, Fr
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Trafikförslag
Förslagen bygger på genomgång av elevunderlaget 2020 i kommunen varpå
Västtrafik och Kungälvs kommun gjort bedömning av vilka förändringar som kan
genomföras i upphandlingen gentemot dagens skoltrafikslinjer.
Förslag på förändring för de skollinjer som har analyserats har främst varit
turutbudsförändringar dvs turer som ej har haft någon funktion eller del av tur
som ej ingått i skoltrafiksuppdraget enligt Kungälvs kommun. Det har även
tillkommit ny skoltrafik för kommunen då det har framkommit i
förstudierapporten att linje 304 och 305 är skoltrafiksuppdrag.
Tabellen nedan visar övergripande resultatet av den detaljplanering som
genomförts per linje utifrån kommuns skolskjutsreglemente samt kommunens
inriktning att hänvisa fler elever till den regionalt finansierade linjetrafiken och
därmed minska dagens eventuella parallellkörning.

Linje
901
902
904
905
906
908
909

Förändring
Oförändrad
linjesträckning
linjesträckning
Oförändrad
linjesträckning
Oförändrad
linjesträckning, turutbud

910
911

linjesträckning
linjesträckning, turutbud

912
913

Turutbud
linjesträckning, turutbud

914
915
916

Oförändrad
Oförändrad
linjesträckning

Kommentar
del av linjesträckning tas bort
samkörs med linje 906
samkörning av linje 904
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort
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917

linjesträckning, turutbud

918

linjesträckning, turutbud

919
920
921

linjesträckning
Oförändrad
linjesträckning, turutbud

922
923
924
925
926

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
linjesträckning
linjesträckning, turutbud

927

linjesträckning, turutbud

928

linjesträckning, turutbud

929

linjesträckning, turutbud

930
304
305
321
313

linjesträckning
Övergår som skolinje
Övergår som skolinje
Ny linje
Västtrafik övertar
uppdraget

del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud

del av linjesträckning tas bort
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort samt
nerdragning av turutbud
del av linjesträckning tas bort
Nytt linjenummer behövs
Nytt linjenummer behövs
Tillköp av enskilda turer för skoltrafik

Skoltrafiksproduktion
Produktionsbedömningen beräknas från tillgängligt material och skall inte ses
som ett upphandlingsunderlag då bedömningen är för vag i detta läge.
Produktionen skall ses som ett överslag gentemot dagens skoltrafiksproduktion
för att kunna få en uppfattning skillnaden mellan dagens skoltrafik och föreslagen
skoltrafik. (Då trafiken är oförändrad eller små justeringar har skett kan
förändring i % vara deviationer gällande antal dagar under vissa år samt att
beräkning av km ej har den kvalitet som utbuds km 2020)
Produktionen beräknas i denna tabell per km/år
Linje
901

Föreslaget utbud
3 554

Utbud 2020
3 649

6 (10)

Förändring i %
-2,61%
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902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
304
305
313
321
Total

5 860
1 971
2 182
14 335
4 558
7 710
4 611
2 657
2 249
1 941
11 070
1 355
11 450
13 182
11 492
39 494
5 895
8 622
9 729
21 238
9 891
1 408
8 993
9 247
4 147
2 976
4 910
15 896
16 271
0
1760
260 663

6 218
1 265
2 105
2 328
15 239

-5,74%

22 208
11 746
8 382
7 484
6 014
5 229
11 776
1 439
16 946
15 769
15 676
45 367
6 302
16 821
10 338
22 537
10 513
3 247
15 782
33 478
9 698
6 192
8 635

-79,47%
-34,36%
-44,99%
-64,49%
-62,60%
-62,87%
-5,99%
-5,80%
-32,43%
-16,40%
-26,68%
-12,95%
-6,46%
-48,74%
-5,89%
-5,76%
-5,92%
-56,64%
-43,01%
-72,38%
-57,24%
-51,93%
-43,13%
100,00%
100,00%
-100%
100%
-28,65%

22 957
0
365 341

-6,37%
-6,27%
-5,93%

Resultatet på förslag om minskning av skoltrafiken i Kungälv med ca 28%
tidtabells kilometer skall ses mot en bakgrund av att trafiken inte har analyserats
på många år. Mycket har förändrats men trafiken har inte alltid anpassats
därefter. När det gäller produktionen (antal timmar och kilometer) vilket minskas i
detta förslag så blir besparingarna relativt låga då kostnaderna för föraratiden och
fordon är betydande kostnader i budgeten

7 (10)
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Fordon, miljö och depåer
Skoltrafiken arbetar med s.k. ramtider som varierar per skola för att minimera
antal fordon som behövs för att köra skoleleverna till skolan, vilket är det
vanligaste sättet att bedriva skoltrafik. Nuvarande skoltrafik har ett
trafikeringsupplägg för fordon som är relativt effektivt, (en s.k.
omloppseffektivitet) även det nya trafikeringsförslaget har en hög
omloppseffektivitet.
Antal fordonsomlopp som är kopplade till Kungälvs skoltrafik är idag 19 st. Linje
901–906 samkörs idag med Stenungsund skoltrafik och dessa fordon kommer att
förflyttas över till Kungälvsavtalet i kommande avtal. I och med denna förändring
på linje 901–906 samt övertagande av ansvaret för linje 304, 305 kommer antal
fordon att öka för Kungälvs skoltrafik i kommande avtal.

Kungälv skollinjer
Skollinjer öppna för allmänheten trafikeras med landsbygdsbussar som uppfyller
Västtrafiks fordon- och miljökrav motsvarande för linjebussar.
Områdestrafik
Skollinjer är en del av områdestrafiken och körs med landsbygdsbussar av klass B
eller Klass II. I landsbygdsbussar är det antal sittplatser och sittplatser för alla
resenärer som prioriteras och Klass B och Klass II fordon är försedda med
säkerhetsbälten.
I uppdraget för Kungälvs skoltrafik är utgångspunkten normalbussar (LN2L) men
det finns även en del områden och vägavsnitt som inte är möjliga att trafikera med
normalbuss varför småbussar är aktuella. Småbussar finns i två varianter antingen
som Klass B (LSBL) eller som Klass II (LS2L).
I landsbygdstrafik ska gasdrift prioriteras enligt Västtrafiks miljöplan. Då
småbussar inte finns i någon större utsträckning med gasdrift föreslås att även
öppna för eldrift på dessa fordon.

8 (10)
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Ca antal
fordon

Linje

Sträckning

Fordonsdesign

Fordonstyp

Drivmedel

901
902
904
906
908
909
911
912
913
914
915
918
919
920
921
923
924
925
926

Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun

Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss

LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L
LSBL/LS2L

Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El
Gas/El

14

905
910
916
917
922
927
928
929
930

Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun
Skollinje i Kungälvs kommun

Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss
Områdesbuss

LN2L
LN2L
LN2L
LN2L
LN2L
LN2L
LN2L
LN2L
LN2L

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

6

Total

Miljö och drivmedel
Eldrift
På eldrift är fordonstyp LSBL eller LS2L aktuell. Antal potentiella
fordonsleverantörer för sådana fordon på eldrift är:
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Gasdrift
På gasdrift är fordonstyperna LSBL, LS2L och LN2L aktuella. Antal potentiella
fordonsleverantörer för sådana fordon med gasdrift är:

Risker och möjligheter
Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900
linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med
turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Orsakerna till den stora
produktionsminskningen beror på Kommunens riktlinjer gällande acceptabelt
avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och gymnasieelever.
Produktionsminskningen av skollinjetrafiken innebär sannolikt en ökad belastning
på den regionalt finansierade linjetrafiken.
Det kan finnas risk för ökad förfrågan efter fler anropsstyrda resor som närtrafik.
Som en konsekvens av ett justerat linjenät både för skollinjetrafiken och den
allmänna kollektivtrafiken, kommer i vissa fall närtrafik vara den enda
kollektivtrafikmöjligheten som erbjuds. Närtrafik kan inte ses som ett substitut
eller komplement till skoltrafik, då denna trafik inte är tänkt för arbets- eller
studiependling.
Produktionsminskning av det öppna skollinjenätet i Kungälv kan uppfattas som
försämrat utbud både för skol- och allmänresenären.
Risken med den stora produktionsminskningen kan innebära minskad flexibilitet,
om kommunen exempelvis ökar utbudet senare under avtalsperioden kan
förändringen bli kostnadsdrivande utifrån fordon, km eller förartimmar.

10 (10)
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Bilaga Kungälvs skoltrafik
1. Inledning
VästtrafiksägareVästraGötalandsregionen
och Kungälvskommunhar tidigare
ingått det såkalladeSkatteväxlingsavtalet
. Enligt dettaavtal är regionenoch
kommunenöverensom att verkaför att underlättasamordningav skolskjutsoch
färdtjänstmed allmän kollektivtrafik, i syfte att skapakostnadseffektivalösningar
och fler resmöjligheterför länetsinvånare.
VästraGötalandsregionen
har det övergripandeansvaretför kollektivtrafikens
utvecklingi regionenoch har även ansvarför den allmännakollektivtrafiken.
Skolskjutsför grundskoleeleverär däremotalltid ett kommunaltansvar.Det finns
dock mål och önskanom god samordningmellankollektivtrafik och skolskjutsför
att eftersträva:
- ökadtillgänglighetför regionensinvånare,främstpå landsbygden
- minskadmiljöpåverkandär skollinjer och allmännalinjer trafikerarparallellt
- en mer samhällsekonomiskt
trafik genomsamnyttjandeav fordon, förare,depåer
etc.
Regionenansvararför att upprätthållaallmän kollektivtrafik mellan tätort och
kommunhuvudort
. Dennatrafik kan ibland anpassas
efter grundskolebehov,men
bör inte skepå bekostnadav allmänresenärernas
behov. I de relationerdär
kommunenkan hänvisaskolelevertill den allmännatrafiken kan
transportbeh
oven samordnas,men det bör påpekasatt i denallmänna
kollektivtrafiken kan det ej ställaskrav på sittplats,bältenosv då skoleleveri
dennatrafik likställs med vilken resenärsom helst.
Pålandsbygdenutanförtätorternasaknasdet generelltallmänkollektivtrafik
förutom Närtrafik. Här är det kommunensansvaratt säkraresbehovenmed
skoltrafik. Samordningkan dock skeom allmänhetentillåts resamedskollinjerna.
Kommunenansvararför bedömningav vem som är berättigadskolskjuts.Hänsyn
skatastil l färdvägenslängd,trafikförhållandena,individuella behovhosen elev
eller annansärskildomständighet.Utifrån det kanskeinte den allmänna
kollektivtrafiken alltid är lämplig som skolskjuts.
1.1 Samordning
Samordningkan skepå olika sättoch i olika grad:
Alt 1) Genomskolkort där elevernaåkermed den allmännakollektivtrafiken
(förstärkningkan behövasi vissatidslägen,menviktigt att strävamot att minska
peakoch ta bort förstärkningsbehovgenomtex att anpassastart/sluttiderför
skolorna)
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Alt 2) Öppnaskollinjer inrättas.Allmänresenärerkan då resameddessaoch
intäktenfrån dessaresortillförs kommunen.
Alt 3) Kombinationav ovanstående.
1.2 Förstudien
Nuvarandeavtal för skoltrafikeni Kungälvskommunlöper ut i augusti2023 och
behöverdärför handlasupp på nytt. Som ett underlagför att kommunenskakunna
fatta beslutom kommunenvill uppdraåt Västtrafik att upphandlaskoltrafiken,
och i såfall vilken typ av skoltrafik, har en förstudiegenomförts, i enlighetmed
det avtal som parternahar tecknat.
I arbetetmedförstudientillsammansmed Kungälvskommunpresenteras
i denna
bilaga, de olika förslagensom har utrettsunderförstudiensgång.
Alla beräkningarutgår ifrån schablonsvärden
inom kollektivtrafik och den typ av
framdrivningsomavserkommandetrafikupphandling.
När vi skriver dagenspris avseskostnadenför skoltrafikavtalet2020det vill
säga= 14 446 000 kronor.

2. Koncept
2.1 Nuvarande koncept skoltrafik
Nuvaranderamtidsupplägginnebärolika starttider/sluttiderför de flesta
skolor i Kungälvskommunför att utnyttja skoltrafikfordoni bästamöjliga
mån.I och med nytt avtal blir kostnadsökningar
gällandekostnadsansvar
på linje 304, 305 samtavslutmed samutnyttjandeav fordon med
Stenungssunds
kommun,(gäller alla trafikeringsförslag)övriga
konsekvenserför kommuneni kommandeupphandlingberäknasbli en s.k.
upphandlingseffektdvs normalakostnadsökningar
medsmå/måttliga
linjeförändringari nuvarandetrafikkoncept. I förstudienhar vissa
justeringarför högstadieelever
och gymnasieleveri våg 1 (mellan kl. 0708) samtpå eftermiddagenefter klockan 16 gjorts i dettakoncept.
Kostnadsberäkning
i kommandetrafikavtal beräknasmed en ökning med
11% från nuvarandenivå, det vill sägaca 16 000 000 kronor/år
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2.2 Förhålla sig till skolskjuts riktlinjer /avstånd (uppdrag
genomfört av Optiplan)
Optiplanhar undervåren2021tagit fram ett trafikeringsförslagsom
baserarsig riktlinjer och avståndsom fastställsi kommunens
skolskjutsreglemente.
Exaktaingångsvärdenför analysenåterfinnsi bilaga
1 (Optiplansrapport).Konsekvensenav optimeringen är att fler elever
skulle kunnanytta den allmännakollektivtrafiken. Ca 540 eleverskulle
behövaanpassadlinjetrafik (skollinjer). Skollinjernasom blir kvar får en
kortarekörväg. Det krävs 13 fordon enligt Optiplanslösningmen det är
inte körbarti praktikenpå grundav infrastrukturellabegränsningar.För
att trafiken skakunnagenomföras(OBS – avstegfrån Optiplansrapport
efter granskning)krävs därför ett tillägg av mindre fordon ca 2–4 st. Det är
fordon och förartid som är de störstakostnadsposterna.
Så skillnadeni pris
mot dagensupplägg(trotts minskadproduktion,alltsåtid och kilometrar
somfordonenrullar) är inte såstor. Konsekvenserna
för eleverna,
allmänresenärerna
och trafiksäkerhetenblir däremotstörre.Sebilaga
1”analys”.
Kostnadsberäkning
i kommandetrafikavtal beräknaslandapå (med
biobränslesom drivmedel)ca 16 000 000 kronor/år. Dock har Västtrafik
regionalamiljökrav som gör att gasdrift/eldriftkravställsoch då ökar
kostnadenmedca 11%.
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2.3 Förändrade ramtider enligt förslag två starttider och två
sluttider

I dettaförslagfinns 2 starttider08:00 och 09:00och 2 sluttider14:00 och
16:00,förändringav ramtidermot nuvaranderamtiderär kostnadsdrivande
för fl er antal fordon och föraresom behöveranvändas
Kostnadsberäkning
i kommandetrafikavtal beräknasmeden ökning med
55 % från nuvarandenivå, det vill sägaca 22 450 000 kr/år
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2.4 Förändrade ramtider enligt förslag en starttid och fyra sluttider

I förslag2 finns 1 starttider08:00och 4 sluttider
förändringav ramtidermot nuvaranderamtiderär kostnadsdrivande
för
fler antal fordon och föraresom behöveranvändas
Kostnadsberäkning
i kommandetrafikavtal beräknasmeden ökning med
69 % från nuvarandenivå, det vill sägaca 24 400 000 kronor. /år
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2.5 Förändrade ramtider enligt förslag två starttider och fyra sluttider

I förslag3 finns 2 starttider08:00och 08:50 samt4 sluttider
förändringav ramtidermot nuvaranderamtiderär kostnadsdrivande
för
fler antal fordon och föraresom behöveranvändas
Kostnadsberäkning
i kommandetrafikavtal beräknasmeden ökning med
62 % från nuvarandenivå det vill sägaca 23 400 000 kronor/ÅR
Sekonsekvenserovan.

3. Kostnad och konsekvens av flexlinjekoncept
I beräkningav införandeav flexlinje utgårvi från att användabefintliga
fordon och till viss del av denförartid som ej utnyttjasi skoltrafiken.
Beräkningenär gjord för 2 olika scenarier1 scenariermedendast
flexlinjetrafik undervintertidtabelloch scenarier2 för helårstabell.
Trafiken innefattar2 fordon som trafikerardelarav Kungälv kommun
underförmiddagenmellan09:00 – 13:00
Kostnadsberäkning
scenario1 ca 329 tkr/år
Kostnadsberäkning
scenario2 ca 550 tkr/år
Till dettatillkommer blandannatkostnaderför beställningscentral
och
mötesplatser(schablonom 4% av trafikkostnadernasamt
administrationskostnad
om ca 10–20. 000). Det är dock ingenbrådskaatt
beslutaom ti llköp av en eventuellflexlinje utandet kan görasunder
etableringen.Ett flexlinjekoncepttar ca 6 månaderatt implementerafrån
det att beslutär taget.När vi vet vad anbudenlandarpå i pris kan vi ge en
riktig kalkyl.
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1

Bakgrund
Kungälvs kommun anordnar sin skolskjuts som öppen linjetrafik. Västtrafik som ombesörjer
linjetrafiken kommer i närtid upphandla den för Kungälvs kommun. Inför upphandlingen måste
kommunen besluta om dimensionering av den öppna skollinjetrafiken som kommunen köper
till.
Kungälvs kommun önskar ett nytt beslutsunderlag för den öppna skollinjetrafiken som
kommunen köper till under förutsättningen nya skoltider, se kap. 3.

2

Mål och syfte
Uppdraget syftar till att Kungälvs kommun ska kunna besluta om tillköpet av öppen
skollinjetrafik.
Målet är att optimera den öppna skollinjetrafiken gällande fordon och trafikvolym. Att förse
Västtrafik med underlag som beräknar de ekonomiska konsekvenserna av trafiken.

3

Nya skoltider
Grunden för uppdraget är nya skoltider.
Skola

Årskurs Start 1

Dag Slut 1

Dag

Slut2

Dag

Slut3

Dag

14:55

M,O

Thorildskolan

7-9

09:20

M-F

-

13:50

Ytterbyskolan

7-9

09:05

M-F

-

14:00

M-F
M, O,
F

Munkegärdeskolan

7-9

09:15

M-F

-

13:55

M-F

15:00

M, O

Kärna skola

F-6

08:45

M-F 12:35

M-F

14:15

M-F

15:20

Ti, To

Kode skola

F-2

08:45

M-F 12:30

M-F

14:15

M-To

Tunge skola

3-6

08:45

M-F 12:30

M-To

14:15

M-F

15:20

M, O

Diserödsskolan

F-6

08:40

M-F 12:35

M-F

14:15

M-F

15:20

M, O

Hålta skola

F-6

08:35

M-F 12:35

M-F

14:30

M-F

Kareby skola

F-6

08:40

M-F

14:00

M-F

15:20

M, O

Kastellegårdskolan

F-6

08:00

M-F

M-To

13:10

M-F

13:50

M, O, F

Övre Fontinskolan

F-6

08:00

M-F 12:00

M-F

14:00

M-F

Klöverbacken

F-2

08:15

M-F

13:30

M-F

Sparråsskolan

F-2

08:00

M-F 12:00

13:10

M-F

13:40

M-F

Figur 1. Nya skoltider

M-To

Slut 4

Dag

15:00 Ti, To, F

14:50 Ti, To, Fr
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4

Förutsättningar för optimering
Övriga förutsättningar för uppdraget återfinns i dokumentet ´förutsättningar för optimering’.
En viktig förutsättning som återkommer i rapporten är planeringsriktlinjer (servicenivå), se
nedan.
Planeringsriktlinjer (servicenivå) Kungälvs kommun
Färdvägens längd mellan hem och skola som berättigar skolskjuts
F-klass
Årskurs 1 till 3
Årskurs 4 till 6
Årskurs 7 till 9
Färdväg mellan hem och uppsamlingsplats tillåts inte överstiga
F-klass
Årskurs 1 till 3
Årskurs 4 till 6
Årskurs 7 till 9
Restiden i fordon tillåts inte överstiga
F-klass
Årskurs 1 till 3
Årskurs 4 till 6
Årskurs 7 till 9
Väntetiden i anslutning till skolan tillåts inte överstiga
F-klass
Årskurs 1 till 3
Årskurs 4 till
Årskurs 7 till 9
Väntetid i anslutning till skolan tillåts inte understiga
F-klass
Årskurs 1 till 3
Årskurs 4 till
Årskurs 7 till 9
Övergripande ramtider för en skolskjutsresa
Tidigast hämtning vid hållplats
Senast lämning vid hållplats
Figur 2. Planeringsriktlinjer (servicenivå)

2 km
2 km
3 km
4 km
2 km
2 km
3 km
4 km
60 min per resa
60 min per resa
60 min per resa
60 min per resa
30 min per resa
30 min per resa
30 min per resa
30 min per resa
5 min per resa
5 min per resa
5 min per resa
10 min per resa
06:30
17:00
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5

Skolskjuts
Skolskjutsen i Kungälvs kommun anordnas av Västtrafik som öppen linjetrafik. Västtrafik
anordnar ordinarie linjetrafik. Kungälvs kommun köper till öppen skollinjetrafik för de elever
vars skolskjuts inte kan genomföras med ordinarie linjetrafik. Kommunen köper skolkort av
Västtrafik till de elever vars skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik. Kommunen ersätter
Västtrafik för trafikkostnaderna för den öppna skollinjetrafiken. Snittkostnaden för en elev vars
skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik är avsevärt mindre än snittkostnaden för en elev
vars skolskjuts genomförs med öppen skollinjetrafik. Kungälvs kommun prioriterar således
nyttjande av ordinarie linjetrafiken framför öppen skollinjetrafik.
Nyttjandet av den ordinarie linjetrafiken påverkas av de av kommunen beslutade avståndsregler
gällande längsta avstånd till hållplats. Optimering av öppen skollinjetrafik innefattar att nyttja
den ordinarie linjetrafiken när detta är ett alternativ. Det innebär att många elever vars
skolskjuts i nuläget genomförs med öppen skollinjetrafik kommer hänvisas till ordinarie
linjetrafik. Om den optimerade öppna skollinjetrafiken implementeras som det presenteras
nedan och många elever kommer hänvisas till ordinarie linjetrafik kommer detta förorsaka
negativa reaktioner från elever och vårdnadshavare.

5.1 Ordinarie linjetrafik och öppen skollinjetrafik
Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan skolskjutsen för 1 100 av 1650
elever anordnas med ordinarie linjetrafik. För övriga 540 elever måste skolskjutsen genomföras
med öppen skollinjetrafik.

Figur 3. Elever vars skolskjuts måste genomföras med öppen skollinjetrafik (540 st.)
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Sammanställning per skola presenteras nedan:
Skola

Linjetrafik
Ordinarie
Öppen skollinje

Årskurs

Elever

Skolskjuts

Thorildskolan

7-9

480

125

125

0

Ytterbyskolan

7-9

604

253

236

17

Munkegärdeskolan

7-9

398

148

116

32

Kärna skola

F-6

420

257

186

71

Kode skola

F-2

191

96

55

41

Tunge skola

3-6

260

161

47

114

Diserödsskolan

F-6

376

158

89

69

Hålta skola

F-6

166

119

35

84

Kareby skola

F-6

273

161

75

Kastellegårdskolan

F-6

529

97

86
74

Övre Fontinskolan

F-6

356

29

17

12

Klöverbacken

F-2

98

25

0
538

Sparråsskolan

F-2

226

22

25
22

Totalt

alla

4 377

1 651

1 113

23

0

Figur 4. Sammanställning skolskjuts Kungälvs kommun

Sammanställningen ovan avser morgonen.
Den ordinarie linjetrafiken erbjuder inte alla som under morgonen skjutsas till skolan möjlighet
att skjutsas tillbaka till plats i närheten av hemmet på eftermiddagen. Lösningen är att några
bussar inom den öppna skollinjetrafiken tillhandahåller linjer som motsvarar den ordinarie
linjetrafiken som saknas. De ordinarie linjer som påverkas är linje 306 och 313.

6

Ordinarie linjetrafik
Antalet elever inom den ordinarie linjetrafiken kommer öka. Fördelningen mellan huvudlinjerna
i den ordinarie linjetrafiken presenteras nedan:
Linje

Antal elever

Linje 137

85

Linje 302

105

Linje 303

118

Linje 306

114

Linje 308

54

Linje 313

69

Linje 319

31

Linje 321

59

Linje 442

115

Figur 5. Skolskjuts ordinarie linjetrafik

Det är rimligt att anta att den ordinarie linjetrafiken måste förstärkas som en konsekvens av att
flera elever hänvisas till denna. Möjligheten finns samtidigt att förstärka ordinarie linjetrafiken
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med bussar som nyttjas inom den öppna skollinjetrafiken. Exempelvis kan anpassade linjer 1-3
som ankommer till Kärna tätort förstärka ordinarie linjetrafik mellan Kärna och Kungälv.
Linje 302 mellan Marstrand och Kungälv kan illustrera nyttjandet av linjetrafiken.

Figur 6. Karta linje 302

I kartan ovan, figur3, illustreras linje 302 och de elever vars skolskjuts anordnas med denna.

Figur 7. Exempel nyttjande av avståndsregler

Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan eleverna nedan, figur 7, hänvisas
till ordinarie linje 302 för skolskjuts till och från Ytterby skola. Färdvägens längd mellan hem och
hållplats som illustreras i ovan är 2 460 meter. Färdvägens längd för eleverna ovan kan enligt
skolskjutsreglerna vara upptill 4 000 meter.
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Det finns i nuläget möjlighet för eleverna ovan att resa från hållplats Kulperöd närmare hemmet
till Ytterby skola med linje 924 och 927. Det är rimligt att anta att några av eleverna och
vårdnadshavarna kommer anse att förändringen representerar en försämring.

Figur 8. Tidtabell linje 302
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I tidtabellen ovan, figur 8, noteras att som mest kommer 105 elever skjutsas på linje 302. Om
ambitionen är att erbjuda samtliga elever plats på linje 302 från Marstrand 08:20, som är den
avgång som är mest anpassad till Ytterby skolans starttid 09:05, måste avgången trafikeras med
tre (3) tre stora bussar med 40 (38+2) sittplatser.
Det innebär att kostnader omfördelas från Kungälvs kommun till Västtrafik och regionen. Det är
rimligt att anta att omfattningen i nyttjandet av ordinarie linjetrafik kommer vara grund för
diskussion mellan kommun och region.
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7

Öppen skollinjetrafik
Uppdraget är att optimera den öppna skollinjetrafiken omfattande bussar och trafikvolym givet
alla regler fastställda i förutsättningar för optimering. Uppdraget är genomfört under tidspress.
Risken är uppenbar att det finns restriktioner som är förbisedda, av någon part. Exempelvis om
alla trafiksäkerhetsrestriktioner är noterade och införda i modellen.
En generell synpunkt från Västtrafik gällande den öppna skollinjetrafiken är att många
linjesträckningar som i nuläget körs med mindre buss, körs med stor buss i den optimerade
linjetrafiken vilket kan föranleda reaktioner. Speciellt den linjesträckning som körs på enskilda
vägar. I optimeringsmodellen saknas framkomlighetsrestriktioner eftersom inga fanns med i
förutsättningar för optimering.
Inför en eventuell implementering av den optimerade öppna skollinjetrafiken rekommenderas
kommunen genomföra en konsekvensanalys och eventuellt göra mindre anpassningar av
linjerna. Det kan finnas anledning att ersätta något större buss med flera mindre, samtidigt som
kostnaden ökar något. Finns områden som kommunen uppenbart önskar att skolskjutsen
genomförs med mindre buss rekommenderas att detta justeras inför Västtrafiks upphandling.
Mindre ändringar gällande linjer, linjesträckning och bussar kommer inrymmas inom det
trafikavtal som Västtrafik kommer teckna med transportörer.

7.1 Bussar
Skolskjutsen i Kungälvs kommun genomförs som öppen linjetrafik. Det innebär att bussarna är
tillgänglighetsanpassade och mindre antal sittplatser än jämförbara bussar. Optimeringen
baseras på två bussar, storbuss med 40 sittplatser och mindre buss 20 sittplatser. I bussarna ska
också minst två platser vara lediga.
Begräsningen i antal sittplatser jämfört med motsvarande bussar som normalt nyttjas i särskild
anordnad skolskjuts innebär att på 10 bussar tappar Kungälvs kommun 100 sittplatser. Vid
jämförelser med andra kommunen måste detta beaktas.

7.2 Beräkning trafikvolym
Beräkningsprincipen garage till garage tillämpas för beräkning av trafikvolym. Tomkörning
tillämpas till första uppdrag, mellan uppdrag och från sista uppdrag. Beräkningen av trafikvolym
baseras på 178 skoldagar.
Ska den öppna skollinjetrafiken anordnas dagar när skolan är stängd behöver trafikvolymen
räknas upp.
Ska den öppna skollinjetrafiken förstärka den ordinarie linjetrafiken på några sträckor behöver
trafikvolymen räknas upp.
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7.3 Bussar och trafikvolym
Den öppna skollinjetrafiken som optimerats fram med ´förutsättningar för optimering’ som
grund kan genomföras med 13 busar och en årlig trafikvolym på ca. 366 100.
Sammanställning bussar och trafikvolym presenteras nedan:
Buss

Storlek

Buss1

38 + 2

Buss2

38 + 2

Buss 3

38 + 2

Buss 4

38 + 2

Buss 5

38 + 2

Buss 6

38 + 2

Buss 7

38 + 2

Buss 8

38 + 2

Buss 9

38 + 2

Buss 10

38 + 2

Buss 11

38 + 2

Buss12

38 + 2

Buss13

18 + 2

Garage
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum
Kungälv
resecentrum

∑

Skolskjutsar
Onsdag
Torsdag

Fredag

∑

Måndag

Tisdag

182

182

182

182

182

910

176

176

176

176

176

880

168

168

168

168

168

840

192

192

192

192

192

960

165

165

165

165

165

825

199

199

199

199

199

995

153

153

153

153

153

765

135

116

135

116

116

618

143

143

143

143

143

715

101

126

101

126

126

580

184

143

184

143

143

797

112

88

112

88

88

488

182

182

182

182

182

910

2 092

2 033

2 092

2 033

2 033

10 283

Figur 9. Skolskjuts öppen skollinjetrafik

I nuläget genomförs den öppna skollinjetrafiken enligt uppgifter från Västtrafik med 18 bussar.
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7.4 Bussomlopp
MÅNDAG

Figur 10. Bussomlopp måndag

TISDAG

Figur 11. Bussomlopp tisdag
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ONSDAG

Figur 12. Bussomlopp onsdag

TORSDAG

Figur 13. Bussomlopp torsdag
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FREDAG

Figur 14. Bussomlopp fredag

7.5 Estimerad kostnad
Kompletteras av Västtrafik.
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7.6 Analys
Den optimerade öppna skollinjetrafiken som presenteras i denna rapport uppfyller samtliga krav
i dokumentet ’förutsättningar för optimering’. Reaktioner, särskilt negativa, skapas av
förändringen jämfört med nuvarande situationen. Det är rimligt att anta att den optimerade
öppna skollinjetrafiken kommer medföra negativa reaktioner. Speciellt kommer reaktioner på
att många elever hänvisas till nya hållplatser lägre bort från hemmet. Det möjliggör att den
ordinarie linjetrafiken kan nyttjas mer samt att skollinjerna kortas tidsmässigt. Erfarenheten är
samtidigt att vårdnadshavarnas toleransnivå gällande detta är mycket liten, så negativa
reaktioner kommer uppkomma. Vårdnadshavare kommer speciellt ifrågasätta trafiksituationen
runt sitt barns nya hållplats.
Den allmänna uppfattningen är att förflyttningsavstånden i nuläget inte nyttjas fullt ut eftersom
i ett område det många gånger finns öppen skollinjetrafik till låg- och mellanstadieelever som
möjliggör att högstadieelever också kan nyttja den. Konsekvensen av att skolskjutsen anordnas
som öppen linjetrafik innebär att eleverna kan fritt välja en linje som erbjuder skjuts till skolan
och tillbaka. Det innebär samtidigt att den nuvarande öppna skollinjetrafiken är dimensionerad
också för högstadiet.
En förutsättning för den optimerade öppna skollinjetrafiken är att skolskjutsen för så många
som möjligt ska anordnas av ordinarie linjetrafik. Konsekvensen är att de linjer som utgör den
öppna skollinjetrafiken är optimerade att hämta så många elever som möjligt vars skolskjuts
måste genomföras med öppen skollinjetrafik, och det många gånger saknas plats för de elever
vars skolskjuts kan genomföras med ordinarie linjetrafik. I den optimerade öppna
skollinjetrafiken trafikerar några linjer endast låg- och mellanstadieskolan för att elever som ska
till högstadiet inte ska kunna åka med. Det är rimligt att anta att kommunen kommer kritiseras
för detta.
I nuläget nyttjas 18 bussar för öppen skollinjetrafik, och det skulle vara rimligt att ersätta någon
stor buss med två mindre och kanske någon extra buss för att minska den värsta kritiken. Ett
tillvägagångssätt skulle kunna vara att kommunen ger oss sina budgetramar och vi återkommer
med bästa möjliga skolskjuts inom dessa ramar.
Det finns också möjligheter att effektivisera den öppna skollinjetrafiken om skolan start och
sluttider skulle ändras. Om exempelvis Hålta skola skulle starta 08:00 skulle den öppna
skollinjetrafiken kunna genomföras med två färre bussar.
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Figur 15. Bussomlopp om Hålta skola startar 08:00.

Det skulle också vara intressant att utvärdera en starttid 08:00 för Diseröd skola.
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8

Fordon och linjer
Nedan presenteras den öppna skollinjetrafiken gällande fordon och linjer.

8.1 Buss 1
Buss 1 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 16. Linjebeläggning buss 1
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8.1.1

Linje 1 Kärna busshållplats

Figur 17. Karta linje1 Kärna bussterminal
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Figur 18. Tidtabell linje1 Kärna bussterminal
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8.2 Buss 2
Buss 2 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 19. Linjebeläggning buss 2
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8.2.1

Linje 2 Kärna bussterminal

Figur 20. Karta linje 2 Kärna bussterminal
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Figur 21. Tidtabell linje 2 Kärna bussterminal
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8.3 Buss 3
Buss 3 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 22. Linjebeläggning buss 3
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8.3.1

Linje 3 Kärna bussterminal

Figur 23. Karta linje3 Kärna bussterminal
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Figur 24. Tidtabell linje3 Kärna bussterminal
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8.4 Buss 4
Buss 4 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 25. Linjebeläggning buss 4
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8.4.1

Linje 4 (Tunge) Kode (Tunge)

Figur 26. Karta linje 4 (Tunge) Kode (Tunge)
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Figur 27. Tidtabell linje 4 (Tunge) Kode (Tunge)
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8.5 Buss 5
Buss 5 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 28. Linjebeläggning buss 5
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8.5.1

Linje 5 Kode (Tunge)

Figur 29. Karta linje 5 Kode (Tunge)

Figur 30. Tidtabell linje 5 Kode (Tunge)
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8.6 Buss 6
Buss 6 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 31. Linjebeläggning buss 6
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8.6.1

Linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)

Figur 32. Karta linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)

Figur 33. Tidtabell linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)
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8.7 Buss 7
Buss 7 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 34. Linjebeläggning buss 7
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8.7.1

Linje 7 Kode (Tunge)

Figur 35. Karta linje 7 Kode (Tunge)

Figur 36. Tidtabell linje 7 Kode (Tunge)
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8.8 Buss 8
Buss 8 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 37. Linjebeläggning Buss 8
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8.8.1

Linje 8 Hålta

Figur 38. Karta linje 8 Hålta

Figur 39. Tidtabell linje 8 Hålta
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8.9 Buss 9
Buss 9 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 40. Linjebeläggning Buss 9
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8.9.1

Linje 9 Hålta

Figur 41. Karta linje 9 Hålta

Figur 42. Karta linje 9 Hålta

Förstärker linje 9 med linje 10 från hållplats Kulperöd.
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8.10 Buss 10
Buss 10 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 43. Linjebeläggning Buss 10
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8.10.1 Linje 17 Ytterby

Figur 44. Karta linje 17 Ytterby

Figur 45. Karta linje 17 Ytterby
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8.10.2 Linje 10 Hålta

Figur 46. Karta linje 10 Hålta

Figur 47. Karta linje 10 Hålta

Linje 10 ovan förstärker linje 9 från hållplats Kulperöd.
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8.10.3 Linje 11 Kareby

Figur 48. Karta linje 11 Kareby

Figur 49. Karta linje 11 Kareby
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8.11 Buss 11
Buss 11 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 50. Linjebeläggning Buss 11
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8.11.1 Linje 13 Diseröd - Kareby

Figur 51. Karta linje 13 Diseröd - Kareby
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Figur 52. Karta linje 13 Diseröd - Kareby
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8.12 Buss 12
Buss 12 med plats för 40 (38+2) passagerare.

Figur 53. Linjebeläggning Buss 12
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8.12.1 Linje 12 Kareby

Figur 54. Karta linje 12 Kareby

Figur 55. Karta linje 12 Kareby
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8.13 Buss 13
Buss 13 med plats för 20 (18+2) passagerare.

Figur 56. Linjebeläggning Buss 13
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8.13.1 Linje 16 Fontin

Figur 57. Karta linje 16 Fontin

Figur 58. Karta linje 16 Fontin
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8.13.2 Linje 14 Diseröd

Figur 59. Karta linje 14 Diseröd

Figur 60. Karta linje 9 Diseröd
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8.13.3 Linje 15 Diseröd

Figur 61. Karta linje 15 Diseröd

Figur 62. Karta linje 15 Diseröd
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Bilaga 1
Beläggning ordinarie linjetrafik
Linje

Antal elever

Linje 137

85

Linje 302

105

Linje 303

118

Linje 306

114

Linje 308

54

Linje 313

69

Linje 319

31

Linje 321

59

Linje 442

115
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Linje 137

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 18 är elever med skolgång i Kärna skola
och vid hållplats 19 till Ytterby skolan byter till linje 303.
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Linje 302
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Linje 303

Till Kärna bussterminal stiger 56 elever ytterligare på för skolskjuts till Ytterby station från Linje 137,
313, 321 samt skollinje 1 och 3.
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Linje 306
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Linje 308

Eleverna som stiger av vid Diseröds centrum vid hållplats 11 är elever med skolgång i Diseröd skola
och vid hållplats 12 till Thoridskolan som byter till linje 442.
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Linje 313
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Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 40 är elever med skolgång i Kärna skola
och vid hållplats 41 till Ytterby skolan byter till linje 303.
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Linje 319
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Linje 321

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats22 är elever med skolgång i Kärna skola
och vid hållplats 23 till Ytterby skolan byter till linje 303.
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Linje 442
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Svar Remiss Danmarks havsplan och den strategiska
miljökonsekvensbeskrivningen (Dnr KS2021/0808-2)
Sammanfattning
Danmark har underrättat länderna runt Östersjön och vid Nordsjön om förslag till Danmarks
havsplan enligt Esbokonventionen och om strategisk miljökonsekvensbeskrivning som
Søfartstyrelsen tagit fram.
Danmarks första nationella havsplan utgår från Danmarks maritima strategi och planen delar
in havsområdet i olika zoner; utvecklingszon, trafikzon, natur och miljöskydd samt generell
användning ( https://havplan.dk/en/). De miljöaspekter som förväntas påverkas signifikant är
havsbotten, marina däggdjur, fåglar, fisk, fladdermöss, internationellt skyddade områden,
vattenförorening, havets förmåga att producera varor och tjänster, visuell påverkan samt
kumulativa effekter.
Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på förslag till havsplan och strategisk
miljökonsekvensbeskrivning senast den 27 september 2021 för att kunna lämna ett samlat svar
till danska myndigheter. Synpunkterna bör i första hand fokusera på hur genomförandet av
havsplanen kan påverka Sveriges miljö inklusive hälsofrågor.
Förvaltningen har tagit emot handlingarna för kännedom och lämnar inga synpunkter på
förslaget till Danmarks havsplan och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen.
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och strategisk
miljökonsekvensbeskrivning.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har tagit emot handlingarna för kännedom och har inga synpunkter att lämna
på Danmarks förslag på havsplan och strategisk miljökonsekvensbeskrivning.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på Danmarks förslag på havsplan och strategisk
miljökonsekvensbeskrivning.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och
myndighet

Expedieras till:

registrator@naturvardsverket.se (Ange ärendenummer NV-02842-20 och Danmarks havsplan)

För kännedom till:

anna.dahlen@kungalv.se
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Svar på samråd avseende avgränsningssamråd för ett havsbaserat
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak, Zephyr (Dnr
KS2021/0897-2)
Sammanfattning
Zephyr Vind AB har inkommit med en inbjudan till avgränsningssamråd för ett havsbaserat
vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra Skagerrak. Zephyr Vind AB planerar och
undersöker möjligheten för en vindpark till havs och projektet benämns vindpark Poseidon.
Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen
Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla
information och synpunkter från olika intressenter inför framtagandet av kommande
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan. Förvaltningen anser att
underlaget är komplett utifrån kommunens perspektiv och har inga övriga synpunkter inför
framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Förvaltningens förslag till beslut är att Kungälvs kommun inte har några synpunkter i
samrådet.
Juridisk bedömning
Ärendet har inga juridiska konsekvenser för kommunen.
Bakgrund
Zephyr Vind AB (”Zephyr”) planerar och undersöker möjligheten för en vindpark till havs.
Projektet benämns vindpark Poseidon. Området för vindkraftparken är beläget inom Sveriges
ekonomiska zon i södra delen Skagerrak, ca 40 km nordväst om Göteborg.
Vindparken förväntas generera omkring 5,5 TWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen
för ca 1 miljon hushåll (elförbrukning ca 5 500 kWh per hushåll). Vindparken planeras i
dagsläget att bestå av mellan cirka 61-94 vindkraftverk med en totalhöjd på mellan 260 och
340 meter. Parken kommer även att bestå av tillhörande utrustning såsom
transformatorstationer och sjökablar. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer
påverkan från etablering och drift av vindparken att beskrivas i relation till potentiell påverkan
på naturmiljö, marina däggdjur, fåglar, sjöfart, fiske, försvarsintressen, landskapsbild m.m.
Ansökan planeras att ges in under 2022 och parken beräknas kunna vara i drift 2031 om
erforderliga tillstånd erhålls.
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Verksamhetens bedömning
Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och
detaljeringsgrad. Alla miljöaspekter är inte relevanta för varje enskild tillståndsprövning.
Genom att göra en lämplig avgränsning kan miljöbedömningen fokuseras till de miljöaspekter
som är relevanta. Utredningsresurser läggs därigenom på rätt områden och
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan begränsas så att dokumentet inte omfattar
onödiga beskrivningar.
Området för vindpark Poseidon är uppdelat i två delområden, Nord och Syd. Det norra
området är drygt 161 kvadratkilometer stort och det södra området är ca 35 kvadratkilometer
stort. Områdets södra del är beläget mer än 40 km nordväst om Göteborg, se bifogad karta,
bilaga 1.
Området ligger utanför kommunens havsområde och översiktsplan och underlaget för
miljökonsekvensbeskrivning bedöms komplett. Förvaltningen har därmed inga synpunkter i
detta skede.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån de politiska målen är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning utifrån Agenda 2030 är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det geografiska området för ärendet ligger utanför kommunens havsområde och
översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ej några kostnader för kommunen.
Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter inför framtagandet av kommande
miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Poseidon.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
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Marköverlåtelseavtal Jaktbacken 2 och North Carving, inom
Kastellegården 1:52 (Dnr KS2016/2111-158)
Sammanfattning
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att genomföra
en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i Västra Ytterby.
Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med NCC Bostad.
Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. Markanvisningsavtalen gav
möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för en andra etapp. NCC Bostad har enligt
tecknat markanvisningsavtal möjlighet att dela upp resterande exploateringsområde i
ytterligare en etapp.
Exploatören har även i denna etapp bildat projektbolag som de önskar teckna
marköverlåtelseavtalen med, Jaktbacken 2 AB och North Carving nr 3 AB.
Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor
med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de markanvisningsavtal som nu
ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna reglerar tillsammans marköverlåtelse
för ca 18 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.
Enligt respektive marköverlåtelseavtal har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 månader
från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. Om kommunen nyttjar sin rätt
att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. Resterande del av köpeskillingarna
ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning
av en sådan hävning.
Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal om
utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, inom fyra
år efter tillträdet av exploateringsfastigheten.
Som säkerhet för marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalen.

Juridisk bedömning
Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer.
Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom
ska beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att
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kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej
ska sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa
till ett pris som överstiger marknadspriset.

Bakgrund
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att genomföra
en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i Västra Ytterby.
Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med, NCC Bostad.
Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. Markanvisningsavtalen gav
möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för en första bostadsetapp. Exploatören vill nu
teckna marköverlåtelseavtal för en andra etapp. NCC Bostad har enligt tecknat
markanvisningsavtal möjlighet att dela upp resterande exploateringsområde i ytterligare en etapp.
Exploatören har även i denna etapp bildat projektbolag som de önskar teckna
marköverlåtelseavtalen med, Jaktbacken 2 AB och North Carving nr 3 AB. Då exploatören har
bildat två projektbolag har två marköverlåtelseavtal upprättats.

Verksamhetens bedömning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats.
Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor med mera.
Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de markanvisningsavtal som nu ska ersättas.
Marköverlåtelseavtalen reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 18 bostäder med
upplåtelseform bostadsrätt.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till
närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats, kommunen planerar
också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör platsen mer tillgänglig för
promenad och lek.
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet med detaljplanen
har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits för
att få god förankring i området.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna planeras i anslutning
till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station. Detta medför goda
förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns en bred
gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget för god
kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för
markanvisning.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola byggas.
Barnperspektivet har beaktats i planarbetet.
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund
för jämlika och sociala levnadsförhållanden.

Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalen ger förväntade intäkter i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna baseras
på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalen ger en intäkt till
projektet på cirka 9,3 miljoner.
När hela området är utbyggt kommer det ge ett ekonomiskt överskott vilket har redovisats i
tidigare prognoser. Resterande markanvisningsavtal ger en förväntad intäkt på cirka 90 miljoner,
denna siffra är osäker då marköverlåtelseavtal inte har tecknats för alla
markområden inom detaljplanen. Två områden inom detaljplanen är ännu inte markanvisade.
Enligt respektive marköverlåtelseavtal har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 månader
från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. Om kommunen nyttjar sin rätt
att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. Resterande del av köpeskillingarna
ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning
av en sådan hävning.
Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal om
utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, inom fyra
år efter tillträdet av exploateringsfastigheten.
Som säkerhet för marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen.

Förslag till beslut
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med Jaktbacken 2 AB och North Carving nr 3 AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalen.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till:

Per-Arne Martinsson, NCC Property Development AB, 405 14 Göteborg

För kännedom till:

Daniel Markänger Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och Myndighet,
Anders Holm Sektorchef Samhälle och Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida
Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. (Dnr KS2020/0823-12)
Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme, samt ge ett
ekonomiskt överskott till kommunen. Planen syftar vidare till att bekräfta och möjliggöra viss
utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I planområdet ingår också den
befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras i detaljplan. Detaljplanen
ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning,
buller och andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.
Juridisk bedömning
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Bakgrund
Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900).
Förslaget är förenligt med översiktsplanen.
Verksamhetens bedömning
Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd,
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga
verksamheter som redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i
linje med målet om ”att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen”. Invånare och företag kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral
fjärrvärme.
Kommunstyrelsens resultatmål
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Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och
vattendrag” motverkas inte heller.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i
detta ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt
biobränsle för energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas.
Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt.
För att uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.
Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första
hand ska fördröjas på fastigheten.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas.
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.
Förslag till beslut
1. Detaljplan för Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Bedömning av betydande miljöpåverkan och underlag för avgränsningssamråd för
Tippen 1 m.fl i Kungälvs kommun godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
Expedieras till:

Henrik Johansson
Kungälvs Energi AB
Renhållningsenheten

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson Gremner

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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1

Allmänt

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under
processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att
kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen
eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats
(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens
identifiering av omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och
redovisa de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt
för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan
anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning
ska tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.
Den aktuella planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra utvidgning av befintligt värmeverk samt att bekräfta och
möjliggöra viss utveckling av verksamheten på befintlig återvinningscentral.
Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och
miljöprövningsförordningen.
Planens handläggare

Planens handläggare är Johan Hellborg, planarkitekt på Kungälvs kommun och AnnaKajsa Gustafsson, konsult WSP Sverige AB.

2

Beskrivning av planområdet och omgivningen

Beskriv i en mening var planområdet ligger och nämn ev namn på fastighet(er).
Planområdet är beläget i Munkegärde och omfattar hela fastigheten Tippen 1 samt delar
av fastigheterna Munkegärde 1:1, Munkegärde 3:29, Olseröd 1:3 samt Ängegärde 5:1.
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2.1 Lokalisering

Planområdet ligger ca två km nordöst om centrala Kungälv och ca 1 km från Kungälvs
sjukhus.
Området ansluts från E6 via väg 164/Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen.
Närmaste bostäder finns vid Energivägen och Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om
planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter österut.

Översiktskarta med markering av planens läge
2.2

Planområdet

Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skogsmark som skiljer området
från bostäder i söder, Romelandavägen i sydöst och pågående bergtäkt i nordöst.
Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet Olseröd, ca 400 meter från
planområdet.
I planområdet ingår ett befintligt värmeverk samt en befintlig återvinningscentral med
sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi. Befintligt solcellsfält i väster
ingår inte i det föreslagna planområdet.
Planområdet ansluts via Energivägen, som ansluter till Karebyvägen.
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Ortofoto med markering av planområdet.

3

4

Andra planer för planområdet och dess närhet


Området är i gällande översiktsplan utpekat som verksamhetsområde.



Planen ska möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana
längs Energivägen.



Inom ramen för planarbetet görs en översiktlig studie av möjligheterna att på
sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen. Detta
bedöms dock inte kunna bli aktuellt i närtid, bland annat på grund av pågående
bergtäkt i området, och aktuell detaljplan utgår från befintlig anslutning via
Energivägen.

Förändrad markanvändning
4.1 Markanvändning enligt förslaget

Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintligt fjärrvärmeverk samt
bekräfta och möjliggöra viss utveckling av befintlig verksamhet på
återvinningscentralen, liksom att säkra sluttäckning av deponi.
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Ortofoto med översiktlig redovisning av planområde och verksamheter

Fyll på med mer beskrivning här…
Munkegärdeverket är Kungälv Energis största fjärrvärmeanläggning och producerar
både värme och el med grot, bark och spån som bränsle. Här finns idag två
fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering, och planen
ska möjliggöra utbyggnad av ytterligare en fastbränslepanna direkt söder om befintlig
anläggning. Planen ska också möjliggöra placering av en reservpanna med bioolja, i
tillägg till två befintliga biooljepannor. De planerade tillbyggnaderna och den befintliga
anläggningen är tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 9 kap. miljöbalken.
Detaljplanen omfattar också befintlig återvinningscentral med sorterings- och
omlastningsanläggning samt deponi. För dessa delar är avsikten främst att bekräfta den
befintliga verksamheten, som idag till största delen saknar detaljplan. En mindre
utvidgning av området för ÅVC samt sorterings- och omlastningsverksamheten avses
prövas. Också dessa verksamheter är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.
Planområdet omfattar också en del av Energivägen med anslutande ytor.
Se vidare under rubriken 7 Alternativ.
4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen

Planen bedöms inte leda till någon betydande trafikökning, men frågan kommer att
utredas under planprocessen. I samband med detta utreds om några åtgärder kommer att
krävas på Energivägen och dess anslutning till Karebyvägen.
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5

Utredningar

Följande utredningar har tagits fram/är under framtagande för den del av detaljplanen
som omfattar utbyggnad av fjärrvärmeverk:


Dagvatten



Släckvatten



Naturvärdesinventering



Verksamhetsbuller



Geoteknisk utredning



Luftkvalitet



Trafik



Trafikbuller

För befintlig verksamhet för återvinningstation finns följande utredningar:
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Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken
för Munkegärde ÅVC. (2017)



Dagvattenutredning för Munkegärde återvinningscentral (2017)



Geoteknisk undersökning inom Munkegärde återvinningscentral. (2014)



Geoteknisk undersökning för deponi (2006)



MKB med teknisk beskrivning för Munkegärde Miljö (2006)

Miljöpåverkan

Vänstra kolumnen i nedanstående tabell består av en checklista över möjlig
miljöpåverkan till följd av detaljplanering (dvs ej specifik för aktuell detaljplan) samt en
bedömning av om dessa typer av miljöpåverkan kan uppstå i aktuell detaljplan.
Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad som är ”miljöfrågor” och vad som
inte är det. I checklistan finns flera gränsfall, dvs aspekter som inte med självklarhet
uppfattas som miljöfrågor. De finns med för att vara på den säkra sidan att fånga upp
frågor som skulle kunna ge miljöpåverkan.
I efterföljande kapitel 8 Bedömning redovisas emellertid endast vad som bedöms vara
”miljöfrågor”. Kap 8 Bedömning utgår från kap 6 Miljöpåverkan och sammanfattar
planärendets viktigaste aspekter av miljöfrågor.
Checklista över möjlig miljöpåverkan till följd av detaljplanering

Uppskattning om miljöpåverkan enligt
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan
samt motivering till denna bedömning
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Ja/nej/
osäkert

Motivering/Kommentar

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP?

Nej

Området är i gällande översiktsplan
utpekat som verksamhetsområde. Se
karta i bilaga.

Kommer planen i konflikt med annan
planering som berör planområdet?

Nej

Planen utformas för att möjliggöra
eventuell framtida utbyggnad av gångoch cykelbana längs Energivägen. I
samband med planarbetet görs en
översiktlig studie av möjligheten att på
lång sikt upprätta en ny förbindelse
norrut. Planen ska inte omöjliggöra en
sådan utveckling men upprättas med
befintlig anslutning via Energivägen.

6.1 Planering

Ja/nej/
6.2 Sammanvägning med effekter osäkert

Motivering

orsakade av
näraliggande planer

Finns det andra aktuella planer, i
närheten av aktuell detaljplan, vars
effekter bör vägas in i behovsbedömningen (kumulativ effekt)?
6.3 Naturmiljö

Nej

Ja/nej/
osäkert

Påverkas lagenligt skyddad natur: Natura Nej
2000, riksintressen, reservat,
strandskydd, biotopskydd (även
generella) eller föreslagen skyddad
natur?

Motivering

Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km
från planområdet, omfattas av Natura
2000 och är av riksintresse för naturvård.
Närmaste naturreservat är Fontin och
Marieberg, som minst ca 1 km öster om
planområdet.
Närmaste område som omfattas av
strandskydd finns kring sjön Tvibotten,
ca 1 km nordöst om planområdet.
Naturvärdesinventering har genomförts
för de områden inom planen som idag
inte är ianspråktagna. Inga objekt som
omfattas av generellt eller specifikt
biotopskydd har identifierats inom
inventeringsområdet. Befintlig stenmur
bedöms inte omfattas av det generella
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biotopskyddet då den inte ligger på
jordbruksmark.
Påverkas i lag skyddade eller särskilt
Osäkert
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv,
fridlysta, rödlistekategori CR, EN, VU)?

Påverkas områden utpekade i
standardiserad naturvärdesinventering,
klass 1-3?

Ja

I samband med genomförd
naturvärdesinventering påträffades
fridlyst men i Västsverige mycket vanlig
revlummer i utkanten av
inventeringsområdet, utanför det område
där ny bebyggelse föreslås.
I utförd naturvärdesinventering
avgränsades två naturvärdesobjekt, varav
ett med Naturvärdesklass 3 – Påtagligt
naturvärde.
Väster om inventeringsområdet finns ett
antal skyddsvärda träd: bok och ek.
Kompletterande naturvärdesinventering
avses genomföras.

Påverkas övrig skyddsvärd natur
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt
känsligt område, ansvarsarter,
skyddsvärda träd)?

Osäkert

Inventeringsområdet ligger inom en av
Länsstyrelsen utpekad värdetrakt för
skog samt en värdetrakt för skyddsvärda
träd.

Påverkas känsliga ekologiska,
hydrologiska eller geologiska processer,
eller speciella livsmiljöer av värde för
biologisk mångfald?

Osäkert

Ny bebyggelse föreslås på skogsmark
med bäckfåra.

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som
kan utgöra spridningsvägar för djur och
växter?

Nej

Föreslagen utbyggnad på skogsmark sker
i direkt anslutning till befintligt
värmeverk. Verksamhetsområdet
kommer också i fortsättningen att till stor
del vara omgivet av allmänt tillgänglig
skogsmark.

6.4 Rekreation och friluftsliv

Ja/nej/
osäkert

Påverkas lagenligt skyddade områden
Nej
(naturreservat, strandskydd), riksintresse
för friluftsliv eller föreslagen skyddad
natur?

Motivering

Närmaste naturreservat är Fontin och
Marieberg, som minst ca 1 km öster om
planområdet.
Närmaste område som omfattas av
strandskydd finns kring sjön Tvibotten,
ca 1 km nordöst om planområdet.
Göta älv och Nordre Älv, ca 2-3 km från
planområdet är av riksintresse för
friluftsliv: Göta älv - delområdet Göta
och Nordre älv.
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Påverkas värdefullt rekreationsområde
(naturvårdsprogram, vandringsleder
m m)?

Nej

Planen berör inga utpekade
rekreationsområden eller vandringsleder.

Påverkas något lokalt grönområde, dvs
område av (potentiellt) värde för
rekreation men som ej finns utpekat?

Nej

Föreslagen utbyggnad på skogsmark sker
i direkt anslutning till befintligt
värmeverk. Verksamhetsområdet
kommer också i fortsättningen att till stor
del vara omgivet av allmänt tillgänglig
skogsmark.

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Risk för översvämningar?

Ja

På grund av topografin är det viktigt att
tillrinnande vatten har fri flödesväg för
att inte skada anläggningarna. Detta
hanteras i planarbetet.

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark
genom utsläpp, mekaniska ingrepp,
ändrade flöden eller sedimentation?

Ja

Befintlig bäck söder om fjärrvärmeverket
påverkas av föreslagen nybyggnation.

Påverkas vattenskyddsområde eller
annan vattentäkt?

Nej

Förändrade infiltrationsförhållanden?

Ja

Infiltrationskapaciteten kommer att
försämras eftersom skogsmark
omvandlas till bland annat hårdgjorda
ytor. Avsikten är inte att förändra
grundvattennivån utan att så långt som
möjligt omhänderta dagvattnet inom
planområdet. Dagvatten och geotekniska
förhållanden utreds under planarbetet.

Nej

Dagvatten från området ska omhändertas
på ett sådant sätt att varken flödet eller
kvaliteten i Kungälvsbäcken ändras

Nej

Dagvatten från området ska omhändertas
på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i
Nordre älv inte påverkas.

Påverkas tillgänglighet till grönområden
eller rekreation?
Påverkas gröna kilar/grönstruktur?
6.5 Vatten

Dagvatten från planområdet ska
omhändertas på ett sådant sätt att varken
flödet eller kvaliteten i Kungälvsbäcken
ändras.

Förändras grundvattennivån?

Påverkas flöden eller skapas
sedimentation i ytvattnet?
(Angående risk för översvämningar: Se
6.3 Säkerhet)
Påverkas miljökvalitetsnorm?
Påverkas status enligt vattenöversikten?
Innebär planen markavvattning eller
vattenverksamhet?

Osäkert Där den nya delen av fjärrvärmeverket
föreslås placeras finns idag en liten bäck.
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Berörs befintligt
markavvattningsföretag?

Sydväst om planområdet finns enligt
Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län ett torrläggningsföretag
från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930.
Stora delar av området är idag bebyggt.
Kvarvarande naturmark och ängsmark
ägs av kommunen. Då stora delar av
tillrinningsområdet och även delar av
båtnadsområdet är bebyggt bedöms
markavvattningsföretaget ha förlorat sitt
syfte.
Ja/nej/
osäkert

Motivering

Påverkas område/objekt av riksintresse
för kulturvärden?

Nej

Närmaste område av riksintresse för
kulturmiljövården är Kungälvs gamla
stad-Bohus fästning.

Påverkas byggnadsminne?

Nej

Påverkas fornlämningar/kulturlämningar?

Nej

Påverkan på område/objekt i
kulturmiljöprogram eller
bebyggelseinventeringen?

Nej

6.6 Kulturmiljö

Påverkas övrigt skyddsvärt
kulturlandskap eller område/objekt med
stora kulturvärden?
Påverkas område/objekt av
industriminneskaraktär?
6.7 Visuell miljö

Betydande förändringar i stads- eller
landskapsbild?

Nej
Ja/nej/
osäkert

Motivering

Nej

Föreslagen utbyggnad av värmeverket
innebär ytterligare byggnader i området
och ytterligare skorstenar (en eller två)
som kommer att synas på håll, i tillägg
till befintliga skorstenar. Skorstenarna
syns på långt håll, medan anläggningarna
inom planområdet är mest synliga från
bostadsområdet Olseröd i väster. Då
både skorstenar och motsvarande
anläggningar redan finns i området,

Påverkas område med värdefull eller
karaktäristisk landskapsbild?
Påverkas element, som är viktiga för
stads- eller landskapsbilden?
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bedöms förändringen i landskapsbilden
inte bli betydande. Detta kommer att
redovisas i planarbetet.
6.8 Hushållning med
naturresurser

Ja/nej/
osäkert

Påverkas område som är värdefullt för
annan markanvändning i eller utanför
planområdet, direkt eller indirekt
(jordbruksmark, skogsmark,
vattenskyddsområde etc)?

Nej

Är aktiviteterna resurs- eller
energislukande?

Nej

Gynnas eget bilåkande på bekostnad av
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik?

Motivering

Fjärrvärmeverket driv med grot, bark
och spån
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik
är Munkegärde och Jordliden, norr
respektive söder om korsningen
Karebyvägen/Energivägen.
Planen ska möjliggöra eventuell
utbyggnad av gång- och cykelbana längs
Energivägen, vilket om det genomförs
bedöms öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

6.9 Hälsa och säkerhet

Risk för skred, ras eller erosion?

Osäkert

De geotekniska förutsättningarna inom
planområdet kommer att studeras genom
geoteknisk utredning/utlåtande.

Förekommer radon i potentiellt
hälsoskadliga mängder?

Osäkert

Aktuell plats finns inte med i
kommunens underlag för
radonmätningar. Omkringliggande
områden har dock konstaterats vara lågnormalradonmark. Planförslaget
möjliggör kontor och personalutrymmen
kopplade till verksamheten inom
området.

Finns farliga ämnen i marken?

Ja

Planområdet omfattar delvis befintlig
deponi och ett av planens syften är att
säkerställa att denna skyddas.
Befintlig ÅVC tar emot och hanterar
farligt avfall.

Överskrids rikt- och gränsvärden för
ljudnivåer?

Osäkert

13

Detaljplanen omfattar ingen
bostadsbebyggelse.
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Förändras ljudnivåerna?

Att tillåtna bullernivåer för befintliga
och planerade verksamheter inte
överskrids regleras i miljötillstånd.
Trafikbullerfrågan avses studeras i
samband med planarbetet.

Risk för störande vibrationer?

Nej

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid
trafikolycka?

Nej

Påverkas trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter?

Nej

Förekommer elektriska fält eller
magnetfält som kan ge upphov till
hälsoskadlig exponering?

Nej

Bländande ljussken?

Osäkert

Skuggor?

Planen ska möjliggöra eventuell
utbyggnad av gång- och cykelbana längs
Energivägen, vilket om det genomförs
bedöms öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

Bländande ljussken bedöms inte
förekomma.
Skuggor från nya anläggningar, bla
skorsten, avses utredas under
planarbetet.

Underskrids rekommenderade skyddsavstånd till djurhållning?

Nej

Stark lukt?

Nej
Ja/nej/
osäkert

Motivering

Utsläpp från trafik?

Osäkert

Trafikökningen avses studeras i samband
med planarbetet.

Andra utsläpp, t ex från industriella
processer?

Osäkert

Verksamheten inom området
(fjärrvärmeverk, återvinningscentral med
sorterings- och omlastningsanläggning
och deponi) regleras genom villkor i
miljötillstånd.

Överskrids nationella rikt- och gränsvärden och miljökvalitetsnorm?

Nej

Verksamheten inom området
(fjärrvärmeverk, återvinningscentral med
sorterings- och omlastningsanläggning
och deponi) regleras genom villkor i
miljötillstånd.

6.10 Luft
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Ja/nej/
osäkert

Motivering

Påverkas befintliga boende?

Osäkert

Trafiken till området bedöms endast öka
marginellt men viss trafikökning till
området kan påverka boende längs
Karebyvägen. Detta utreds i samband
med planarbetet.

Påverkas antalet personer som vistas i
området dagtid?

Nej

Föreslagen utbyggnad bedöms inte
innebära någon väsentlig ökning av antal
arbetsplatser eller besökande.

Påverkas antalet personer som vistas i
området kvälls- och nattetid?

Nej

Förändras ålders- eller socioekonomisk
sammansättning?

-

Planen omfattar inga bostäder.

Sänks områdets status?

-

Planen omfattar inga bostäder.

Innehåller planen ensartade
upplåtelseformer, typer av bostäder,
storlekar och prisklasser?

-

Planen omfattar inga bostäder.

Är området enhetligt när det gäller
bostäder, arbetsplatser, service, kultur
och andra fritidsaktiviteter?

-

Planen omfattar inga bostäder.

Finns endast byggnader av ett slag med
avseende på höjd, ålder, kvalitet,
tidsepok, prisklass och upplåtelseform?

-

Planen omfattar inga bostäder.

6.11 Social miljö

Upplevs gång-/cykelstråken som
Nej
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt
från bostadshus eller nära snabbt körande
biltrafik?)

Gång- och cykelbana finns idag längs
Karebyvägen men saknas längs
Energivägen. Planen ska möjliggöra
eventuell utbyggnad av gång- och
cykelbana längs Energivägen.

Är kollektivtrafikens hållplatser
otillgängliga och otryggt placerade?

Nej

Närmaste hållplatser för kollektivtrafik
är Munkegärde och Jordliden, norr
respektive söder om korsningen
Karebyvägen/Energivägen.

Ökas barriäreffekter, går det att röra sig
genom området på bara ett sätt?

Nej

Möjligheterna att röra sig till området
påverkas inte av föreslagen utveckling.

Försvåras för fotgängare och cyklister?

Nej

Planen ska möjliggöra eventuell
utbyggnad av gång- och cykelbana längs
Energivägen, vilket om det genomförs
bedöms underlätta för fotgängare och
cyklister.
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6.12

Nationella, regionala och
lokala miljömål

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Motverkar planens genomförande av
nationella, regionala, lokala miljömålen?
Namn på dokument med lokala mål redovisas
nedan i kursiverad text. I dokumentet ”Kungälvs
kommuns lokala miljömål”, under återkommande
rubriken ”Mål och strategier i Kungälv”, framgår
kortfattat resp dokuments koppling till resp
nationellt mål.

1. Begränsad klimatpåverkan. Energiplan Nej
(2010), Ett energieffektivare Kungälv –
Nulägesanalys och strategi för
energieffektivisering (2011), Vindbruksplan
(2010), ÖP (2010), Energikrav för nya
kommunala lokaler (2010)

2. Frisk luft. Energiplan (2010)

Nej

3. Bara naturlig försurning. Vatten-

Nej

översikt (1996), Energiplan (2010)

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996),

Nej

Miljöprogram för bostäder (2012)

5. Skyddande ozonskikt. Lokala miljömål

Nej

saknas

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010)

Nej

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt

Nej

(1996), Naturvårds- och friluftsplan (2005),
VA-policy (2016)

8. Levande sjöar och vattendrag.

Nej

Vattenöversikt (1996)

9. Grundvatten av god kvalitet.

Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon –
undersökning av grundvattentillgång (2002)

Nej

10. Hav i balans samt levande kust och
Nej
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – en
kunskapsöversikt, Havet – underlagsrapport
till översiktsplan (1987)

11. Myllrande våtmarker. Lokala miljömål Nej
saknas

12. Levande skogar, Naturvårds- och

Nej

friluftsplan (2005)

16

Planen möjliggör utökad
fjärrvärmeproduktion och säkerställer
återvinningscentralens verksamhet.
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13. Ett rikt odlingslandskap. Naturvårds-

Nej

och friluftsplan (2005), ÖP (2010)

14. Storslagen fjällmiljö.

-

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010),

Nej

Ej tillämpbar för Kungälv

Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårdsoch friluftsplan (2005), Energiplan (2010)

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds-

Nej

och friluftsplan (2005)

7

Alternativ

Under denna rubrik förs en diskussion om alternativ lokalisering eller utformning
jämfört med det förslag som redovisas
Alternativ

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Ger nollalternativ mindre negativ
påverkan?

Nej

Planen möjliggör viss utökning och
utveckling av befintlig verksamhet
genom att naturmark tas i anspråk.
Fördelarna med att bygga vidare i det
aktuella området bedöms dock vara
större än de negativa konsekvenserna
för det område där utbyggnaden
föreslås ske.

Kan alternativa sätt att uppnå syftet
minska negativ påverkan?

Nej

Kan annan lokalisering av
exploatering, utanför planområdet,
minska negativ påverkan?

Nej

Kan alternativa lokaliseringar inom
Nej
planområdet minska negativ påverkan?
Kan ändrad utformning minska negativ
påverkan?

8

Se svar gällande nollalternativ ovan.

Alternativ placering av utbyggnad för
fjärrvärmeverket har studerats, också
denna på nuvarande skogsmark i direkt
anslutning till befintligt värmeverk.

Sammanfattande bedömning

Under denna rubrik sammanfattas betydelsefulla miljöaspekter.
Vidare anges för respektive miljöaspekt huruvida den vägs in i undersökningens slutsats
(se 8.1) eller inte. För de miljöaspekter som inte vägs in i undersökningens slutsats ges
en motivering.
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Miljöaspekt

Sammanfattning

Vägs in i
behovsbedömning?

Tillståndsplikt

Detaljplanen omfattar
tillståndspliktiga verksamheter
enligt miljöbalken och
miljöprövningsförordningen.

Ja

Naturmiljö

Planförslaget innebär
ianspråktagande av skogsmark,
delvis karaktäriserat som
naturvärdesklass 3.

Ja

Vatten

Dagvattenhanteringen inom
området studeras för att inte
leda till negativ påverkan på
MKN

Ja

Hälsa och säkerhet

Aspekter som behöver
studeras:

Ja

Motivering till att inte
väga in aktuell
miljöaspekt i
behovsbedömningen

-

verksamhets- och trafikbuller
översvämningsrisk
geotekniska förhållanden
risk för föroreningar, hantering
av farliga ämnen

8.1 Slutsats

Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och
miljöprövningsförordningen och antas medföra betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) ska därför
genomföras.

8.2 Avgränsning i den fortsatta miljöbedömningen

Utifrån slutsatsen i undersökningen om betydande miljöpåverkan behöver en strategisk
miljöbedömning göras och en MKB tas fram. Följande punkter utgör ett underlag för
avgränsningssamrådet att utgå från rörande avgränsningar i MKB:


Naturmiljö

18
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Ny bebyggelse föreslås på skogsmark som i naturvärdesinventering delvis
klassificerats som naturvärdesklass 3. Området ingår i utpekad värdetrakt för
skog och skyddsvärda träd.
MKB föreslås behandla påverkan på naturmiljö.


Vatten
Genomförande av planen innebär att skogsmark tas i anspråk och till stor del
hårdgörs. Dagvatten måste hanteras för att inte innebära negativ påverkan på
närliggande våtmark, Kungälvsbäcken eller MKN för recipienten Nordre Älv.
Där bebyggelse planeras finns idag en bäckfåra.
MKB föreslås behandla ytvattenkvalitet och påverkan på miljökvalitetsnormer
för yt- och grundvatten.



Hälsa och säkerhet
Planområdet omfattar områden för avfallshantering och deponi.
För att säkerställa att ingen risk för sättningar etc. föreligger, kommer områdets
geotekniska förutsättningar att undersökas.
På grund av områdets topografi ska det för att undvika risk för översvämning
säkerställas att tillrinnande vatten har fri flödesväg.
MKB föreslås behandla aspekterna verksamhets- och trafikbuller,
översvämningsrisk, geotekniska förhållanden, risk för föroreningar och
hantering av farliga ämnen.



Luft
MBN föreslås behandla risk negativ påverkan på MKN luft på grund av utsläpp
från verksamheter och trafik.

9

Fortsatt arbete med strategisk miljöbedömning

Om behovsbedömningen leder till att planen kan leda till betydande miljöpåverkan
kommer en miljöbedömning att genomföras, dvs en MKB kommer att tas fram. Om
miljöbedömning inte ska genomföras kan text under nedanstående rubriker ändå vara
till stöd under planprocessen.
9.1 Alternativ som ska utredas

9.2 Hantering av övriga miljöaspekter

I matrisen i kapitel 8 pekas ett antal miljöaspekter ut som inte vägts in behovsbedömningen. Hur hänsyn ska visas dessa miljöaspekter framgår av matrisen.
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9.3 Åtgärder

9.4 Uppföljning av betydande miljöpåverkan

Uppföljningens upplägg bestäms senare i planprocessen.

Medverkande tjänstemän
Johan Hellborg, Planenheten
Fredrik Horn, Miljöenheten
Sektor samhälle och utveckling
Johan Hellborg, Planenheten
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Bilaga Kartor
Denna bilaga består av ett antal kartutsnitt.

Utsnitt ur ÖP 2010. Planområdet är markerat i rött.

Riksintresse Naturvård, Boverket webb-GIS
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Naturreservat, Kungälvs kommun webb-GIS

Strandskydd, Kungälvs kommun webb-GIS
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Sammanställning av resultat av naturvärdesinventering (WSP, 2020-11-12)

Riksintresse Friluftsliv, Boverket webb-GIS
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Riksintresse Kulturmiljövård, Boverket webb-GIS

Fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, Kungälvs kommun webb-GIS
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Upplysningar
Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom fastigheten innan avledning sker till kommunens
dagvattenledning.
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till
länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

PLANBESTÄMMELSER

ILLUSTRATIONSPLAN

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar
 Planbeskrivning (denna handling)
 Plankarta med planbestämmelser
 Illustrationskarta
Övriga handlingar
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
 Undersökning av betydande miljöpåverkan
Utredningar
Följande utredningar/underlag har tagits fram för den del av detaljplanen som omfattar
utbyggnad av värmeverk:


Dagvattenutredning, WSP, 2021-06-04



Förprojektrapport: ny fjärrvärmeproduktion Kungälv Energi AB. WSP 2021-01-22



Geotekniskt utlåtande, WSP, 2020-12-16



Geoteknisk utredning, WSP, 2021-05-04



Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP, 2021-05-04



Naturvärdesinventering, WSP, 2020-11-20



Släckvattenutredning, WSP, 2021-02-04



Spillvattenutredning, WSP, 2021-06-04



Spridningsberäkning utsläpp till luft, WSP, 2021-01-21



Verksamhetsbuller, Efterklang, 2020-12-11

För den del av detaljplanen som omfattar återvinningscentral, sorterings- och
omlastningsanläggning samt deponi har följande utredningar/underlag tagits fram i samband med
planarbetet eller tidigare processer:


Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen (deponi), Länsstyrelsen Göteborgs och
Bohus län, 1990-10-18
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Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation),
Ramböll, 2016-05-19



Dagvattenutredning Munkegärde återvinningscentral, BG&M Konsult AB, BGM,
2017-10-05



Geoteknisk utredning Munkegärde avfallsanläggning (deponi), GF konsult AB,
2006-09-25



Geoteknisk undersökning ÅVC Munkegärde, ÅF, 2014-11-28



Geotekniskt utlåtande, WSP, 2021-05-04



Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för
Munkegärde ÅVC, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20



MKB med teknisk beskrivning Munkegärde Miljö, Ramböll Sverige AB, 2006-01-27



Naturvärdesinventering, WSP, 2021-05-21

Följande utredningar/underlag har tagits fram för detaljplanen som helhet:


PM Trafikbuller, WSP, 2021-05-19

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades under hösten 2020. Planen handläggs med utökat
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har ett betydande intresse för
allmänheten. Planen bedrivs som en exploatörsdriven detaljplan.
Efter samråd av planförslaget sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse
med förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Därefter skickas detaljplanen ut för
granskning. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast första kvartalet 2022.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi
ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare till att
bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I
planområdet ingår också den befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras
i detaljplan. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom
risker för översvämning, buller och andra störningar.

Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa
skydd för befintlig deponi samt att bekräfta och reglera befintlig verksamhet på
återvinningscentral och avfallshantering samt möjliggöra viss utveckling av dess verksamhet.

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag innebär att värmeverket kan byggas ut enligt aktuellt förslag, sydväst om
befintlig anläggning, med en flispanna och en biooljepanna med tillhörande anläggningar, samt att
den intilliggande återvinningsverksamheten, avfallshanteringen och deponin bekräftas och
regleras. Planen prövar också möjlighet för en viss utbyggnad av återvinningscentralen västerut.

5
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Munkegärde, ca 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och
omlastningsstation samt en avslutad deponi.

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött.

Areal
Planområdet omfattar knappt 200 000 kvadratmeter eller ca 20 hektar.

Markägoförhållanden
I planområdet ingår helt eller delvis fem fastigheter: Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi, samt
del av Munkegärde 1:1, del av Munkegärde 3:29, del av Olseröd 1:3 och del av Ängegärde 5:1
som alla ägs av Kungälvs kommun.

6
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Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter. Föreslaget planområde markerat med rött.

Befintlig verksamhet
Inom planområdet bedrivs idag ett antal olika verksamheter. Planförslaget säkerställer och
möjliggör viss utbyggnad av dessa men omfattar inga nya verksamheter.

Ortofoto med översiktlig redovisning av planområde och verksamheter. Föreslaget planområde markerat med rött.
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Munkegärdeverket - fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under 1990-talet och producerar både värme och el. Två
fastbränslepannor (som eldas med grot, bark och stamvedsflis) med tillhörande rökgasrening och
rökgaskondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs
kommun. Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och
generator där el tas ut. För att klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom
två pannor som eldas med bioolja.

Munkegärdeverket, hösten 2020

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC)
Munkegärde ÅVC är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler och tar emot
grovavfall från mindre verksamheter samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen innan
borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till intilliggande
sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidaretransport sker till slutmottagare. Inom
anläggningen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt körytor och
personalbod med kontor. Ombyggnad av området internt planeras under 2021–22.
Sorteringsanläggning och omlastningsstation
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för
avfall, som bedrivs av Renova som arrendator.
Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall och avfall från
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte impregnerat trä) flisas på
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både
hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i
Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till Marieholm
förbehandlingsanläggning.
På anläggningen finns dessutom en företags-ÅVC där småföretagare har möjlighet att lämna sitt
sorterade avfall.

8
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Deponi
Planområdets norra delar består av en avslutad deponi som var i bruk från 1960-talet till början
av 2000-talet. Deponins nordvästra del är sluttäckt, medan sluttäckning av återstående delar pågår
och planeras avslutas under 2021.

Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi, hösten 2020
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 297 att meddela positivt planbesked enligt 5 kap.
2 § Plan- och bygglagen (PBL) samt uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan enligt
ansökan.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige
2012-01-19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver
också att kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.

Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781,
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning E1 –
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark är inte
planlagd.
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Utsnitt ur gällande detaljplan med bestämmelser.

Övergripande strategiska dokument
De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses mest relevanta för
området är kommunens energiplan och dagvattenplan.
I kommunens energiplan från 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad
produktion av fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas
till biobaserad fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse.
Dagvattenplanen (2017) består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.
För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av
dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i
befintliga områden. Avsikten är skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som inte
skapar olägenhet för miljöer nedströms i systemen. I första hand ska fördröjningsvolym baseras
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på platsspecifika egenskaper, när detta inte är möjligt rekommenderas att volym beräknas enligt
något av alternativen nedan:



Alternativ 1: fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Alternativ 2: fördröj dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i
klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN)
uppfylls i recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening har
kommunen tagit fram riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och
dessa tillämpas vid exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.

Planprogram, Fastighetsplaner etc.
Planområdet omfattas inte av planprogram, fastighetsplaner eller andra planer.

12

16 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt
hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella
miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten Kungälvs kommuns lokala miljömål (reviderad
februari 2014). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:
Begränsad klimatpåverkan
Fjärrvärme ska vara förstahandsalternativet som värmekälla vid nybyggnation. För att klara
efterfrågan måste kapaciteten för fjärrvärmen byggas ut. Planförslaget möjliggör också placering
av solceller på den avslutade deponin, under förutsättning att skyddsbestämmelser för tätskikt
kan uppfyllas. Ökad användning av fjärrvärme och solenergi kan minska behovet av fossila
energikällor som eldning av kol eller olja. Därför kan ökad produktion av fjärrvärme också bidra
till målen frisk luft och bara naturlig försurning.
Giftfri miljö
Goda förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamheten på återvinningscentralen bidrar
till kommunens mål avseende källsortering och insamling av miljöfarligt avfall. Detaljplanen ska
dessutom säkerställa skydd för avslutad deponi. Båda dessa faktorer bidrar till en giftfri miljö. En
väl fungerande och tillgänglig hantering av bland annat kylar och frysar minskar risken för utsläpp
av ozonnedbrytande köldmedier och bidrar därmed också till målet skyddande ozonskikt.
God bebyggd miljö
I kommunens mål för god bebyggd miljö ingår bland annat utbyggnad av fjärrvärmekapaciteten
som en del i kommunens energiomställning, genom att el och olja för uppvärmning ersätts av
fjärrvärme, ved, pellets, solfångare samt värmepumpar. I målet ingår också att hushållen ska
kunna uppfylla sin skyldighet att sortera miljöfarligt avfall, vars mängd ökat betydligt under 2000talet, och lämna det till miljöstationer, återvinningscentraler eller tillverkare.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6
kap. 5 § miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan
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med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de
omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen.
Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin tur i
främjar en hållbar utveckling.
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).
Den nu aktuella detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och
medför därför betydande miljöpåverkan. Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering
av omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande
2021-05-06. Kommunen har i särskilt beslut avgjort att genomförandet av åtgärderna kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för
eller emot det. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte
överklagas (6 kap. 8 § MB).
En strategisk miljöbedömning har utförts och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas
(enligt 6 kap. 3, 9 och 10 §§ MB).
Utifrån den strategiska miljöbedömningen ska följande aspekter utredas i
miljökonsekvensbeskrivningen:
Naturmiljö
Ny bebyggelse föreslås på skogsmark som i naturvärdesinventering delvis klassificerats som
naturvärdesklass 3. Området ingår i utpekad värdetrakt för skog och skyddsvärda träd. MKB
föreslås behandla påverkan på naturmiljö.
Vatten
Genomförande av planen innebär att skogsmark tas i anspråk och till stor del hårdgörs.
Dagvatten kommer att hanteras för att inte innebära negativ påverkan på närliggande våtmark,
Kungälvsbäcken eller MKN för recipienten Nordre Älv. Där bebyggelse planeras finns idag en
bäckfåra, vilket kan innebära att prövning av vattenverksamhet krävs. MKB föreslås behandla
ytvattenkvalitet och påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.
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Hälsa och säkerhet
Planområdet omfattar områden för avfallshantering och deponi.
För att säkerställa att ingen risk för sättningar etc. föreligger, kommer områdets geotekniska
förutsättningar att undersökas.
På grund av områdets topografi ska det för att undvika risk för översvämning säkerställas att
tillrinnande vatten har fri flödesväg.
MKB föreslås behandla aspekterna verksamhets- och trafikbuller, översvämningsrisk, geotekniska
förhållanden, risk för föroreningar och hantering av farliga ämnen.
Luft
MKB föreslås behandla risk negativ påverkan på MKN luft på grund av utsläpp från
verksamheter och trafik.
Utöver ovan nämnda aspekter anger Länsstyrelsen i sitt yttrande 2021-05-06 att följande aspekter
behöver tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen:







Avloppsanhantering både när det gäller processvatten och sanitärt avlopp (avloppet är för
närvarande inte påkopplat kommunalt).
Dagvattenhantering.
Lakvattenhantering
Släckvattenhantering för hela detaljplaneområdet
Utsläpp till luft och luftkvalitet.
Buller vid bostäder från verksamheterna.

Avgränsningssamråd ska hållas med Länsstyrelsen och miljökonsekvensbeskrivning tas fram inför
granskning av detaljplanen.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 och 4 kap. MB)
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken (MB).
Planen bedöms inte påverka något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB.
Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km från planområdet, omfattas av Natura 2000 och är av
riksintresse för naturvård. Närmaste område av riksintresse för kulturmiljövården är Kungälvs
gamla stad-Bohus fästning.
Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar
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bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning, se
avsnitt MKN vatten och MKN luft nedan.
MKN vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta.
Recipient är Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda miljökvalitetsnormer
(MKN). Recipienten ligger inom Kungälvs kommun och mynnar i havet. Huvudsaklig
markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet samt recipientens övriga
tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och bostadsområden med en del
industri. Den sammanlagda rinnvägen är över 6 km innan dagvatten från utredningsområdet når
Nordre älv, vilket innebär att dagvatten från utredningsområdets har liten och kraftigt fördröjd
inverkan på recipienten.
Den ekologiska statusen för recipienten bedöms som måttlig, med mål om att uppnå god status
2021. Recipienten uppnår inte god kemisk status på grund av överskridande halter av
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt kvicksilver och bromerade difenyleter
(flamskyddsmedel, PBDE) i biota (fisk). I stort sett alla svenska vattenförekomster har högre
halter av kvicksilver och PBDE än gränsvärdena inom EU, vilket innebär att få
vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Därför gäller ett nationellt undantag för
ämnena kvicksilver och PBDE med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar
god kemisk status.

Vattenförekomsten Nordre älv är markerad med ljusblå linje. Planens läge är markerat med röd cirkel. (VISS, 2021)
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Det finns inga grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer i området.
Dagvatten från området ska omhändertas på ett sådant sätt att MKN i Nordre älv inte påverkas
negativt, se vidare i avsnitt Dagvatten.
Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-06-04).
I utredningen föreslås en dagvattenlösning med biofilter, ny dagvattenledning längs Energivägen
och bevarad lågpunkt nordväst om värmeverket, se vidare i avsnitt Dagvatten. Om
dagvattenlösningen utformas enligt detta förslag, bedöms föreslagen utbyggnad inte påverka
MKN för berörda recipienter negativt. Vid andra dagvattenlösningar är det nödvändigt att se
över att dessa har motsvarande effekt som de föreslagna lösningarna, för att inte riskera att
möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.
Återvinningscentral
Dagvatten från de hårdgjorda delarna av återvinningscentralens verksamhetsområde leds till en
sedimentationsdamm väster om området för rening. Från dammen avleds vattnet i öppna diken i
skogsmark vidare ut i våtmark i väster. Risken för påverkan på de närliggande
ytvattenförekomsterna bedöms vara ytterst liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte
kan uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom rutiner för spill och
uppsamling och rening av dagvatten i damm.
Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Dagvatten leds via dagvattenbrunnar till slam- och oljeavskiljare för att sedan lämna anläggningen
via rörledning och öppna diken vidare till våtmark. Risken för påverkan på de närliggande
ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan
uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom väl fungerande rutiner för
spill och uppsamling samt att reningen av dagvatten i anläggningens slam- och oljeavskiljare. Att
vattnet ska behandlas i en slam- och oljeavskiljare regleras av sorteringsanläggningens
miljötillstånd.
Deponi
Lakvatten från deponin leds till två befintliga dammar, sydöst och nordväst om deponin. Vatten
från den sydöstra dammen pumpas sedan till den nordöstra, varifrån det leds i dike till våtmark
väster om planområdet. Lakvattnet provtas och hanteras enligt beslutat kontrollprogram.

MKN luft
Verksamheten inom området (fjärrvärmeverk, återvinningscentral med sorterings- och
omlastningsanläggning och deponi) regleras genom villkor i miljötillstånd.
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Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-01-21). Spridningsberäkningarna har utförts för emissioner till luft av svaveloxid,
kväveoxider, och partiklar (PM10 och PM2.5) vid ansökt produktion i ett år. Produktionsscenario
är avseende ett normalår enligt prognosen för år 2028, ett representativt år för det framtida
värmeunderlaget. Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga mätdata avseende
luftkvalitet, har WSP gjort en värdering av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft
genom jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN), utvärderingströsklar samt
miljökvalitetsmål. Härigenom konstateras att föreslagen utbyggnad inte bedöms medföra att
miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna överskrids.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi
De utsläpp till luft som härrör från verksamheten vid ÅVC, sorteringsanläggning och
omlastningsstation samt deponi är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från
området. Verksamheten bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormerna
riskerar att överskridas på grund av trafik från verksamheten.
I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att
utsläppen som genereras av fordon främst består av kväveoxider, koldioxid och koloxider: ämnen
som bidrar till växthuseffekten och kan medverka till negativa hälsoeffekter. Genom
återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens centrala läge minskar
dock avfallslämnarnas transporter. För att vidare minska påverkan från transporter är
tomgångskörning är förbjuden inom ÅVC-området. Kungälvs kommun ställer också stränga
miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer för transporter.
Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) / Kulturreservat (7 kap 9 § MB)
Detaljplanen berör inga naturreservat eller kulturreservat. Närmaste naturreservat är Fontin och
Marieberg, som minst ca 1 km öster om planområdet.
Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
Planen påverkar inget biotopskyddat objekt. I genomförda naturvärdesinventeringar för
fjärrvärmeverket (WSP, 2020-11-20 och 2021-05-21) konstateras att det finns stenmurar inom
området men att dessa inte bedöms omfattas av biotopskydd, då de inte är belägna på
jordbruksmark.
Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)
Planen berör inget område som omfattas av strandskydd.
Vattenverksamhet (11 kap MB)
Där den nya delen av fjärrvärmeverket föreslås placeras finns idag en bäckfåra.
Väster om planområdet finns enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett
torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. Stora delar av området är idag
bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen. Då stora delar av

18

16 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31

tillrinningsområdet och även delar av båtnadsområdet är bebyggt bedöms
markavvattningsföretaget ha förlorat sitt syfte och bör avvecklas. Om funktionen fortfarande
bedöms nödvändig bör en alternativ styrning tas fram.

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR

Översikt planområde, plangräns markerad med rött.

Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i
söder, Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer
öppet mot bostadsområdet Olseröd, som närmast ca 250 meter från planområdet. Området
består idag av områden för de befintliga verksamheterna: fjärrvärmeverk och återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi samt skogsmark dominerad av tall och bok.
Inom området finns också tre dag-/lakvattendammar kopplade till de olika verksamheterna. De
ianspråktagna ytorna, utom deponin, är till största delen hårdgjorda. Inom ÅVC och
sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan och ungefär i nivå med

19

16 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31

Energivägens anslutning, medan värmeverket ligger på en platå några meter högre än vägen.
Befintligt solcellsfält i väster ingår inte i det föreslagna planområdet. Planområdet ansluts via
Energivägen och Karebyvägen.
Planförslag
Fjärrvärmeverk
Planförslaget innebär att en del av skogsmarken i anslutning till befintligt verksamhetsområde
bebyggs med nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Aktuellt utbyggnadsområde består idag av ett
mycket kuperat naturområde med bergsryggar och mellanliggande dalsänka och för att
markbereda området krävs därför omfattande schakt- och fyllningsarbeten. Den totala
tillkommande ytan för föreslagen utbyggnad med en panna är ca 4200 m2. För terrassering krävs
en schaktvolym om ca 6000 m3 och en fyllningsvolym om ca 3700 m3.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi
Området för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation är till största delen
hårdgjort. Här bekräftar planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör uppförande av
byggnader med en total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2.
Utöver de ytor som redan är ianspråktagna för ÅVC och sorteringsanläggning/
omlastningsstation möjliggör planförslaget viss utökning av verksamheten på områden som idag
till viss del utgörs av skogsmark. Det gäller ett område nordväst om Energivägen för ÅVC, där
verksamheten föreslås få utökas på den yta som ligger ungefär i nivå med befintligt
verksamhetsområde. Väster om detta område är marken precis som i nu gällande detaljplan
reglerad som allmän plats NATUR med bestämmelsen skogsridå ska bevaras. Här ger också
bestämmelsen väg får finnas utrymme för en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet.
Den avslutade deponin är under sluttäckning och skyddas genom planbestämmelser om grävning
och schaktning.
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
För fjärrvärmeverket har i samband med planarbetet ett geotekniskt utlåtande (WSP, 2020-12-16)
tagits fram och en geoteknisk undersökning (PM och MUR, WSP, 2021-05-04) utförts, med syfte
att utvärdera områdets stabilitetsförhållanden samt ge grundläggningsrekommendationer för
planerad byggnation.
För området vid återvinningscentralen har ett geotekniskt utlåtande tagits fram (WSP,
2021-05-04).
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Områden för geotekniskt utlåtande och undersökning för fjärrvärmeverk (vänster) respektive geotekniskt utlåtande för
återvinningscentral (höger).

Fjärrvärmeverk
Undersökningsområdet består idag av Munkegärdeverket samt skogs- och ängsmark. Öster om
Munkegärdeverket ligger Kungälvs avfallsanläggning bestående av återvinningscentral (ÅVC)
samt före detta deponi. Genom området går Energivägen, en asfalterad väg. Nordväst om
värmeverket ska enligt planbeskrivningen för gällande detaljplan (1995) en deponi ha förekommit
längs med den asfalterade vägen. Ledningar finns i marken inom området.
Värmeverket ligger på kanten av en höjd där slänten sluttar ned mot norr. Marknivån varierar
ungefär mellan +56 och +35 från värmeverket ned till foten av slänten i norr. Höjderna söder om
värmeverket har en nivå på ca +64.
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets ytliga jordarter av fyllnadsmaterial, postglacial sand,
glacial lera och berg.
Utredningsområdet består av olika jordlagerföljd. Söder om befintliga byggnader tillhörande
Munkegärdeverket är jordlagerföljden representerad av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och
friktionsjord på berg. Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta bergnivåer på 11,5 m under
markytan. Väster om området i slänten ned mot Energivägen är jorddjupen endast några enstaka
meter (0 – 2,5 m) med jordlagerföljd representerad av grusig mulljord, torrskorpelera och
friktionsjord på berg. Norr om Energivägen är jordlagerföljden representerad av sandigt grus
(fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta jorddjup till berg
uppgår till ca 12 m. Vid Energivägen är jorddjupet ca 3 m.
Stabiliteten runt Munkegärdeverket, innanför planerad detaljplangräns, är tillfredställande för
befintliga förhållanden med säkerhetsfaktorer över angivna krav för både odränerad och
kombinerad analys (kort- och långsiktig stabilitet). Kraven som måste uppfyllas är säkerhetsfaktor
för odränerad analys Fc ≥ 1,5 och kombinerad analys Fkomb ≥ 1,4.
Norr om Energivägen (gamla deponin), utanför planerad detaljplanegräns, uppfylls inte kraven på
säkerhetsfaktor för befintlig stabilitet. Lutningen på slänten är för brant och den kritiska glidytan
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har beräknad säkerhetsfaktor i både odränerad och kombinerad analys på 1,2. Om gränsen för
planerat detaljplanområde utvidgas så att området som berör den kritiska glidytan hamnar
innanför detaljplangränsen krävs en åtgärd, se berört område i illustration nedan. Förslag på
åtgärd kan vara att schakta av den brantaste delen av slänten för att få en flackare lutning.

Område med ansträngd stabilitet utanför föreslaget planområde.

För planerade förhållanden krävs att naturliga jordlager representerade av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort inom området för utbyggnad innan fyllnadsmassor läggs på marken för att
stabilitetskraven ska uppfyllas. Släntlutningen på fyllnadsmassorna får inte ha brantare lutning än
1:1,5 för att stabiliteten ska vara tillfredställande.
Ingen sättningsproblematik bedöms uppstå väster om Munkegärdeverket vid planerad
pannbyggnad utifrån spänningsanalys för området med begränsade jorddjup. Söder om
Munkegärdevärmeverk, vid planerad position för bränslelager, finns dock risk för stora
differenssättningar, då det förekommer lera med stor variation i jorddjup.

Områdesindelning med olika sättningsförhållanden.
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ÅVC
Området kring Kungälv ÅVC bedöms bestå av mestadels fyllnadsmaterial som underlagras av
berg. Från ÅVC lutar marken svagt i riktning ned mot lakvattendammen. Vid släntfot invid
lakvattendammen återfinns löst lagrad lera som även bedöms vara högsensitiv på djup större än
4 m. Leran kan klassas som kvick, om omrörd skjuvhållfasthet <0,4. Mätningar av
grundvattenytan finns för delar av området i tidigare utförda undersökningar men inga
undersökningar på portrycksfördelning i lerlagret.
Enligt information erhållen från arkivinventering har stabiliteten för slänten norr om ÅVC vid
deponin utvärderats genom odränerad analys i två sektioner. Stabilitetsberäkningar visar att
stabiliteten är ansträngd med en säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott på 1,4. Säkerhetsfaktorn mot
stabilitetsbrott ska uppfylla krav enligt IEG Rapport 4:2010. Vid tillståndsbedömning och
planläggning ska säkerhetsfaktorn för totalsäkerhetsanalys och odränerat fall uppfylla Fc ≥ 1,7 –
1,5 och kombinerat fall Fkomb ≥ 1,5 – 1,4. För att säkerställa stabiliteten för den planerade
detaljplanen krävs således en vidare utredning av stabiliteten från ÅVC ned mot
lakvattendammen i nordväst för både odränerad och kombinerad analys. Odränerad analys
kontrollerar stabilitet ur ett kortsiktigt perspektiv och kombinerad analys representerar långsiktig
stabilitet.
En geoteknisk undersökning avses genomföras inför granskning av detaljplanen.
Planförslag
För grundläggning av fjärrvärmeverket rekommenderas i den geotekniska undersökningen att
naturliga jordlager i form av mulljord och torrskorpelera schaktas bort inom området för
uppfyllnad och planerad utbyggnad av värmeverket. Bortschaktningen av naturliga jordlager krävs
för att stabilitetsförhållanden ska vara tillfredställande.
För planerade byggnader rekommenderas olika grundläggningsmetoder med hänsyn till olika
geologiska förhållanden i läge för byggnaderna. För pannbyggnaden som bedöms grundläggas på
fyllnadsmassor, friktionsjord och berg rekommenderas en platta på mark. Vid jorddjup mindre än
3 meter rekommenderas grundläggning med plintar. För bränslelagret rekommenderas
grundläggning med pålar då marken är känslig för differenssättningar på grund av variationen i
jorddjup och förekomsten av lera. Pålning sker ned till fast botten/berg. För val och
dimensionering av pålar krävs vidare undersökning av djup till berg och dess lutning samt lerans
egenskaper för specifikt område.
Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutningen
anpassas till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och förekommande belastningar mm, se
vidare AB Svensk Byggtjänst/Statens geotekniska instituts handbok ”Schakta säkert – säkerhet
vid schaktning i jord” utgiven 2015.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Inom planområdet finns idag verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: befintlig
deponi och återvinningscentral samt sorteringsanläggning/omlastningsstation som tar emot och
hanterar farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med villkor i
gällande miljötillstånd.
Direkt norr om Energivägen finns ett område som består av fyllnadsmassor och på äldre kartor
identifieras som en gammal avfallstipp. Detta område är i gällande detaljplan reglerat som E2 Återvinningscentral och mark som inte får bebyggas, och ingår inte i den nu aktuella planen.

Bild ur planbeskrivning och utsnitt ur plankarta, gällande detaljplan

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som sedan förvaras i separat byggnad med hårdgjort
golv. Spillolja tas emot i dubbelmantlade spilloljetankar. Vitvaror förvaras utomhus på asfalterad
yta.
På sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hanteras farligt avfall främst i form av
impregnerat trä. Det kan även komma in små mängder el- och elektronikavfall på företagsÅVC:n. Farligt avfall kan även av misstag komma in på anläggningen i andra fraktioner. Detta
sorteras då ut och lämnas för vidare hantering. Hantering av avfall sker på hårdgjorda ytor.
Asfaltering av ytorna sker årligen på grund av de sättningar som uppstår i den underliggande
utfyllnaden. Även mindre håligheter som kan uppstå åtgärdas vid behov.
Deponin var i drift från början av 1960-talet till början av 2000-talet. Fram till början av
1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare schaktmassor, grovavfall och slam från
reningsverk. Sluttäckning pågår och planeras vara avslutad under 2021.
Planförslag
Verksamheten på de redan ianspråktagna områdena regleras fortsatt i miljötillstånd. Inga
verksamheter har funnits inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor.
Den sluttäckta deponin skyddas genom b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt under markytan. Tätskiktet
ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, pålning och andra installationer som kräver
genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande och underhåll av
gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras.
Odling av ätliga grödor (inkl djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom deponin ska utföras
på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras att ansamlas. Elektrisk
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utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara ATEX-klassad om deponigas kan anses kunna
ansamlas.
Radon
Förutsättningar
Området finns inte med i kommunens befintliga underlag för radonmätningar. Närmaste
mätningar är utförda direkt väster om Karebyvägen och visar värden mellan 5 och 8
mikroröntgen/timma, där upp till 12 klassificeras som lågradon.
Planförslag
Planförslaget möjliggör kontor och personalutrymmen kopplade till verksamheten inom området
men inga bostäder, större kontor eller andra ytor för långvarig vistelse.
Risk för skred/höga vattenstånd
Förutsättningar och planförslag
Skred
Området kring Munkegärdeverket består enligt SGU:s jordartskarta av fyllnadsmaterial med
omgivande berg i dagen och partier med lera och postglacial sand. Vid kartering bedömdes
området markerat med postglacial sand väster om Munkegärdeverket bestå av större delar lera än
sand. Förekomsten av lera följer den befintliga bäckravinen som löper väster om värmeverket.
Tidigare genomförda undersökningar visar att jorddjupet väster om värmeverket är grunt på ca
1-3 meter. Öster och sydost om värmeverket är jorddjupet max 1 meter med större delen berg.
Jorddjupet i dalen norr om Munkegärdeverket, intill solpanelsfältet, uppgår till över 20 meter
enligt tidigare genomförda undersökningar. Lerdjupet antas därför öka från Munkegärdeverket
ned mot dalen i nordväst.

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (gult är lera, rött är berg, orange är sand och vit skraffering är fyllning) samt skiss över
lerans utbredning väster om Munkegärdeverket.

Utifrån SGU:s kartunderlag bedöms området nordväst om Munkegärdeverket ha förutsättningar
för skred utgående från Lantmäteriets terrängmodell och en marklutning större än 1:10 i
finkorniga jordar. Det kan medföra stabilitetsproblem vid förändrade förhållanden i form av
tillförande laster från utbyggnad av värmeverk och breddning av väg.
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För att utreda dessa förhållanden har en geoteknisk utredning utförts (WSP, 2021-05-04). I
utredningen konstateras följande:
Stabilitetsförhållanden har utvärderats genom beräkningar i Geostudio SLOPE/W 2019 R2 med
hjälp av Morgenstern-Price beräkningsmetod. Stabilitetsberäkning utförs enligt
totalsäkerhetsanalys. Stabilitetsutredningen berör stabiliteten för befintliga och planerade
förhållanden. Vid planerade förhållanden har stabiliteten beräknats med hänsyn till utbyggnad av
värmeverket. Beräkningarna har genomförts både för odränerad och kombinerad analys (kortoch långsiktig stabilitet). Analys av kritisk glidyta har utförts med både grid and radius och entry
and exit metoderna i Geostudio SLOPE/W.
Stabiliteten har kontrollerats i två sektioner som bedöms ha det mest kritiska tillståndet utifrån
topografi och geologi. Geometrin på sektionerna har tagits fram med hjälp av en grundkarta med
höjddata över området.

Markering av beräkningssektionerna A och B.

Resultat från stabilitetsberäkningen för sektion A visar att säkerhetsfaktorn uppfylls både för
befintliga och planerade förhållanden inom planerat detaljplanområde. För planerade
förhållanden sker en uppfyllnad med fyllnadsmassor vid planerad byggnation. Utfyllnaden sker
till nivå +52 med en släntlutning 1:1,5 ned mot dalen. Stabilitetsberäkningen förutsätter att
torrskorpeleran schaktas bort innan fyllnadsmassor tillkommer. Beräkningsresultatet visar också
att krav på säkerhetsfaktor för stabilitetsförhållanden uppfylls för samtliga fall i sektion B.
För de delar av planområdet som omfattar återvinningscentral,
sorteringsanläggning/omlastningsstation och deponi har ett geotekniskt utlåtande upprättats
(WSP, 2021-05-04) där följande konstateras:
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Under deponin bedöms jordlagerföljden bestå av torrskorpelera, friktionsjord och morän på berg.
I nedre delen av slänten, omkring läget för lakvattendammen, bedöms jordlagerföljden bestå av
torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Leran har en utvärderad skjuvhållfasthet på ca 17
kPa och bedöms vara löst lagrad. På djup större än 4 m visar laboratorieresultat att leran är
högsensitiv (sensitivitet>50) och kan möjligen klassas som kvick om omrörd skjuvhållfasthet
<0,4. För att klassa om leran är kvick krävs laboratorieprotokoll från utredningen.
Stabilitetsberäkningar har utförts av GF Konsult AB för slänten från deponin ned mot
lakvattendammen i väst. Totalstabiliteten för deponin bedöms här vara tillfredställande för
dåvarande förhållanden. Stabiliteten i den nedre delen av slänten bedömdes dock vara mer
ansträngd på grund av den sämre leran inom den delen av området. Stabilitetsberäkningarna är
utförda med hänsyn till övertäckning av deponin. Beräkningarna utfördes endast för odränerad
analys med anledning av relativ stor osäkerhet i jordparametrarna.
Höga vattenstånd
Dagvattenutredningar har utförts för olika områden inom planområdet: för återvinningscentralen
2017 (BGM, 2017-10-05) och för fjärrvärmeverket 2021 (WSP, 2021-03-18).
För att redogöra för eventuella instängda områden och risk för översvämning inom
utredningsområdet för fjärrvärmeverk ingår i genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04)
en analys av möjliga flödesvägar samt maximala vattendjup vid skyfall. Analysen har utförts med
Scalgo Live (2020). Kartorna som genereras via Scalgo visar var översvämningsvatten samlas
under regnhändelser med vald volym/intensitet.
Det är viktigt att notera att analyser i Scalgo Live (2020) baseras på underlag med begränsade
höjddata för nybyggnation samt att analysen inte tar hänsyn till flödesdynamik, därför ska
resultatet betraktas som indikativt. Den utförda analysen bedöms dock vara tillräcklig för att
utvärdera risken för översvämning i detta skede.
Analysen i Scalgo Live har utförts med ett regn om cirka 56 mm, vilket motsvarar ett regn med
återkomsttiden 100 år och 30 min varaktighet (enligt Dahlström, 2010) med en klimatfaktor på
1,25. Vald klimatfaktor motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett klimat som kan tänkas råda år
2100. Det valda scenariot motsvarar ett blockregn med en intensitet på 111 mm/h eller 55,5 mm
på 30 min.
Det finns två lågpunkter inom utredningsområdet där vattnet samlas vid skyfall (punkt 1 och 2 i
bild nedan) samt en större översvämningsyta (lågpunkt) nedströms från utredningsområdet
(punkt 3).
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Karta med lågpunkter och översvämningsytor vid skyfall, markerade med punkt 1-3. Ungefärligt utredningsområde för
fjärrvärmeverket är markerat med rosa cirkel. Kartan skapades med Scalgo Live (2020).

Av kartan framgår att det finns två huvudsakliga flödesvägar vid skyfall. Den ena flödesvägen har
sin källa i bergen inom själva utredningsområdet och bidrar till vattensamling vid befintlig
bebyggelse i östra delen av området (punkt 1), där det skapas en cirka 200 m2 översvämmad yta
med upp till 0,3 m vattendjup vid skyfall. Det är därför av stor vikt att ytliga flödesvägar
prioriteras i höjdsättningen av den framtida marken vid huskropparna och vidare nedströms.
Marken bör ha en lutning från byggnader i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt
runt huskropparna och vidare bort vid ett 100-årsregn.
En större del av området uppströms utredningsområdet, motsvarande cirka 3,55 ha, bidrar till en
andra flödesväg vid skyfall. Via denna flödesväg rinner vatten genom utredningsområdet och
vidare till en lågpunkt (punkt 2), dit även befintliga delar av Munkegärdeverket samt
tillkommande delar utbyggnaden avrinner.
Lågpunkten (punkt 2) är belägen strax uppströms trumma med dimension 300 mm som avleder
vattnet vidare. Hela avrinningsområdet uppströms lågpunkten är cirka 5 ha stort och består till
största del av skogsmark. En mindre del av avrinningsområdet är exploaterat (del av befintliga
Munkegärdeverket). Vid lågpunkten skapas en översvämningsyta som är ca 400 m2 där vatten vid
skyfall kan stiga till över 0,5 m djup.
Analysen i Scalgo visar att det finns en flödesväg över Energivägen i samband med skyfall. Det
bedöms dock inte föreligga risk för att vägen ska översvämmas och framkomligheten till området
bedöms vara tillfredställande även vid skyfall.
Område markerad med punkt 3 är ett stort instängt område med damm och våtmark. I detta
område finns diket som via trumma med dimension 200 mm tar emot dagvatten från bland annat
Munkegärdeverket.
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För fjärrvärmeverkets område konstateras i dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) att det
bedöms finnas förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av människor
eller egendom, under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt
och att utredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs.
För att säkerställa den befintliga lågpunktens funktion för hantering av dagvatten och höga
vattenstånd, föreslås detta område inom kvartersmark E1 - Värmeverk regleras med
egenskapsbestämmelse Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som översvämningsyta. Att
vattnet leds till aktuell yta styrs genom bestämmelserna Marken ska anordnas med lutning från
byggnader så att vatten kan ledas ytligt runt huskropparna och vidare mot lågpunkt inom naturområde i nordväst.
Dagvatten ska avledas mot dagvattenanläggningar i egenskapsområde b6, samt Marken ska vara tillgänglig för
dagvattenhantering, vilken säkerställer att vatten kan ledas från kvartersmark vidare mot
naturmarken.

Kulturmiljö och fornlämningar
Förutsättningar och planförslag
Detaljplanen berör inga utpekade kulturmiljöer eller fornlämningar. För att fastställa eventuell
förekomst av okända forn- och kulturlämningar inom de delar av planområdet som sedan tidigare
inte har exploaterats, avses en arkeologisk utredning tas fram inför granskningen.
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen,
enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

Bebyggelseområden
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste bostäder finns vid Energivägen och
Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter
österut. I väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca 250 meter från planområdet.
Planområdet är idag bebyggt med anläggningar för värmeverk, återvinningscentral samt
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Värmeverkets anläggningar består huvudsakligen av
två baslastpannor på flis, två skorstenar, två spets- och reservpannor på bioolja, en ackumulator,
två tippfickor med samhörande traverslager för fastbränsle samt en biooljecistern med bränsle för
de två oljepannorna. Inkommande lastbilstransporter med fastbränsle ska vägas. I dagsläget
används våg på omlastningsanläggning/sorteringsstation.
Bebyggelsen på området för ÅVC och omlastningsanläggning/sorteringsstation består av
uppställda containrar för hantering av avfall samt enklare byggnader/bodar. På området finns
också garage och en relativt stor omlastningsstation.
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Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Ungefärlig planavgränsning markerad med streckad linje.

Planförslag
Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter.
Föreslagen utbyggnad av värmeverket innebär ytterligare byggnader och skorsten i området.
Skorstenarna är synliga på långt håll, medan anläggningarna inom planområdet till stor del
avskärmas genom omkringliggande skogsmark och är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i
väster. Då både skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området, bedöms
utbyggnaden innebära en begränsad förändring av landskapsbilden.
Fjärrvärmeverk
En komplett anläggning för fastbränsle i den aktuella storleken (5-15 MW) består huvudsakligen
av mätbrygga, tippficka, såll, flislager, panna, rökgasrening, rökgaskondensering, kondensatrening,
askhantering, skorsten samt inkoppling mot fjärrvärmenätet. Pannbyggnad, flislager och tippficka
föreslås placeras direkt sydväst om befintligt värmeverksområde.
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Utsnitt ur illustrationsplan och volymmodell för utbyggnad av fjärrvärmeverk. Föreslagna anläggningar markerade med gult.

Den nya anläggningen uppförs i nivå med befintligt flislager med omkringliggande asfaltsytor. På
grund av befintlig terräng innebär detta omfattande schakt- och fyllningsarbeten, och att det
kommer att bli ett överskott av schaktmassor.
Pannor för fliseldning i den aktuella storleken uppförs nästan undantagslöst som en murad ugn
med en tillkopplad separat eldrörspanna. För den nya pannan byggs ett flislager som möjliggör
lagring av bränsle för en helg. Befintliga lager kommer även i fortsättningen att serva de två
befintliga pannorna och det nya lagret förser endast den nya pannan med bränsle.
I tillägg till den nya fastbränslepannan med tillhörande anläggningar, möjliggör detaljplanen också
placering av en ny biooljepanna i området. Pannan ska tillsammans med de två befintliga
biooljepannorna fungera som reserv i fjärrvärmesystemet och föreslås kunna placeras i det nya
pannhuset.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
Inom område för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation föreslår detaljplanen ge
byggrätt för byggnader med en total byggnadsarea om 7500 m2 och högsta nockhöjd om
15 meter, för att på ett miljömässigt sätt kunna utveckla verksamheten i enlighet med de krav
som kan komma att ställas, till exempel att avfallshantering i allt högre grad ska ske under tak. Se
vidare avsnitt Byggnadskultur och gestaltning nedan.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar och planförslag
I området arbetar idag ett antal personer, fördelade på de olika verksamheterna. Planförslaget
bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av antalet arbetsplatser i området.

31

16 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31

Service
Förutsättningar och planförslag
Planen omfattar endast verksamheter och bedöms inte påverka offentlig eller kommersiell
service. Detaljplanen ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på återvinningscentralen för
kommunens invånare och möjliggöra en eventuell framtida anslutning med gång- och cykelbana
längs Energivägen.
Tillgänglighet
Förutsättningar
Planen omfattar inga bostäder. Området ligger högt och har en delvis ganska brant tillfart via
Energivägen. Gång- och cykelbana finns idag längs Karebyvägen men saknas längs Energivägen.
Planförslag
Planområdet omfattar endast den del av Energivägen som ligger i direkt anslutning till
verksamheterna, och reglerar inte vägens utformning i detalj. Planens bestämmelser och
framtaget trafikförslag möjliggör dock en eventuell framtida utbyggnad av ny gång- och cykelväg
längs hela Energivägen, vilket både ökar trafiktryggheten och tillgängligheten för fler typer av
trafikanter.

Byggnadskultur och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder
avskärmat från bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet
Olseröd, ca 250 meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig,
medan de två 50 meter höga skorstenarna syns på längre håll.
Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens
och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens område, samt anläggningar för
fjärrvärmeverket, se avsnitt Bostäder och befintlig bebyggelse ovan. Fjärrvärmeverket är placerat på en
uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen.
I gällande detaljplan regleras bebyggelsen för värmeverket genom bestämmelser om högsta höjd:
högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för ackumulatortank 22 meter samt
högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och placering regleras genom mark som
inte får bebyggas (prickmark). Marken inom återvinningscentralen är också till största delen
prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén med högsta byggnadshöjd 3,5 meter och ett
mindre område i nordväst där marken endast får bebyggas med ekonomibyggnader med högst 6
meter byggnadshöjd. Deponi, sorteringsanläggning och omlastningsstation ligger idag utanför
detaljplan.
Planförslag
Planen möjliggör viss utökning av verksamhetsområdet, men omfattar inga nya verksamheter.
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Planområdet omfattar till största delen kvartersmark, E - teknisk anläggning, med olika
specificeringar. Område för fjärrvärmeverket utvidgas åt sydväst för att rymma föreslagen
utbyggnad och regleras med användningen E1 – värmeverk. Övrig kvartersmark inom området
(återvinningscentral, sorteringsanläggning/omlastningsstation, deponi och väg) regleras som E2avfallsanläggning, med undantag av två befintliga dag-/lakvattendammar som har
användningsbestämmelsen E3 – dagvattendamm. För att möjliggöra eventuell framtida placering
av solplaner gäller för deponin dessutom användningsbestämmelsen E4 – solenergianläggning.
Ett område nordöst om fjärrvärmeverket är reglerat för att tillåta både värmeverk (E1) och
avfallsanläggning (E2). Den enda allmänna platsmarken inom planområdet ligger väster om
återvinningscentralen och har användningsbestämmelsen NATUR.
Planförslaget möjliggör utbyggnad av fjärrvärmeverket direkt sydväst om den befintliga
anläggningen, vilket innebär att den uppbyggda platån utvidgas på det som idag är skogsmark.
Bebyggelsens höjd föreslås regleras genom högsta totalhöjd om 60 meter för skorsten samt en
högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader. I område för värmeverk
föreslås exploateringsgraden precis som i gällande plan regleras genom områden som inte får
förses med byggnad (prickmark).
Inom område för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation bekräftar
planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör uppförande av byggnader med en
högsta nockhöjd om 15 meter och total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2 inom
sorteringsanläggning/omlastningsstation. Inom område för ÅVC är största total BYA 2500 m2.
Byggnadsarean för var varje enskild byggnad är i båda fallen begränsad till 1500 m2.
Byggrätterna är definierade med tanke på att avfallshanteringen löpande utvecklas och att större
och större krav ställs på verksamheten. Det kan på sikt bli aktuellt att bedriva delar av
verksamheten inomhus och det är viktigt att det finns förutsättningar i planen för att uppfylla
detta.

Principskiss för beräkning av höjder och taklutning. I totalhöjd räknas också in delar som skjuter upp över nock, till
exempel skorstenar.

Planförslaget föreslår en utökning av återvinningscentralens område i sydväst, längs med
Energivägen, för att möjliggöra en expansion på längre sikt. Detta område består idag av berg i
dagen, skog och en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. Området är i gällande detaljplan
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reglerat som allmän platsmark NATUR, med bestämmelsen n1 – Skogsridå skall bevaras och
bevarad skog ska också i fortsättningen bidra till att området skärmas av från omgivningarna.
Detta regleras genom bestämmelsen skogsridå ska bevaras. Tillägget väg får finnas ger utrymme för
en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet.

Illustrationsplan

Skyddsbestämmelser för deponi
Den sluttäckta deponin skyddas genom planbestämmelse b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt under
markytan. Tätskiktet ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, pålning och andra
installationer som kräver genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande och
underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får
inte planteras. Odling av ätliga grödor (inkl. djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom
deponin ska utföras på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras att
ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara ATEX-klassad om deponigas kan
anses kunna ansamlas.
Bestämmelserna möjliggör en eventuell framtida placering av solceller och viss verksamhet på
deponin, förutsatt att detta sker på ett sätt som följer skyddsbestämmelserna.
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Vid uppsättande av belysningsstolpar, staket eller liknande på området får stolparna gå ner högst
0,5 meter under markytan, för att inte riskera att skada tätskiktet. Alternativt används med fördel
istället andra förankringsmetoder ovan mark med fundament etc.
På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser,
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande
deponigas. Deponigas bildas i deponier där avfall innehållande organiskt material deponerats.
Genomförda utredningar visar på en låg koncentration av deponigas. Deponigasen som till stor
del består av metan kan innebära risker eftersom metan är brandfarligt och explosivt vid
luftinblandning, och dessutom en stark växthusgas. Det finns även tekniska risker som till
exempel skador på täckning om övertryck bildas. Deponigasen rör sig (migrerar) där den möter
minst motstånd, tex i genomsläppliga marklager eller via ledningar. Vid sluttäckning förändras
förutsättningarna för deponigasens rörelse i deponin, och detta behöver hanteras för att
minimera risker förknippade med gasen. Deponigasen kommer tas omhand genom anläggande av
biofönster på deponin. Passiva system (biofönster) för deponigas ska ge åtkomst för drift och
underhåll samt möjlighet att förändra/förbättra systemet vid behov. Dessutom kommer
kontrollprogram med uppföljande mätningar av gasutsläpp från biofönstren finnas. Sådana
utrymmen bör öppnas upp, ventileras eller förses med gasvarnare, för att minska säkerhetsrisker
förknippade med deponigas. Tunga maskiner eller fordon får inte köra över biofönstren.
Sprängningsarbeten får inte ske i anslutning till deponin. I det fall det ändå behöver ske ska
särskilda försiktighetsåtgärder, kontroll och dokumentation vidtas.
Dagvatten från den avslutade deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga
dagvattenledningar. Åtkomst ska finnas för drift och underhåll av dessa samt möjlighet att
förändra/förbättra dagvattensystemet vid behov.

Friytor
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar
Området omfattar inga utpekade lek- eller rekreationsområden. Vid Älggatan i Olseröd knappt
200 meter väster om planområdet finns en fotbollsplan.
Planförslag
Föreslagen utökning av verksamheterna tar en del av skogsmarken i direkt anslutning till
befintligt verksamhetsområde i anspråk. Området kommer dock också i fortsättningen att till stor
del vara omgivet av allmänt tillgänglig skogs- och naturmark.
Naturområden
Förutsättningar
Planen omfattar till största delen områden som redan är ianspråktagna genom
återvinningscentral, deponi och värmeverk. Planförslaget innebär dock att utbyggnad möjliggörs
på yta som idag består av tall- och bokdominerad skogsmark i anslutning till nuvarande
verksamhetsområde.
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Utanför planområdet finns värdefulla naturområden som inte bedöms påverkas av verksamheten.
Det handlar främst om ädellövskog på båda sidor om Energivägen i sydost samt åkermark,
skogspartier och sumpskog i väster. Området ligger också inom en av Länsstyrelsen utpekad
värdetrakt för skog samt värdetrakt för skyddsvärda träd.
För att dokumentera och bedöma områdets naturvärden har naturvärdesinventeringar (NVI)
utförts för de i nuläget oexploaterade ytor som ingår i detaljplanen. (WSP, 2020-11-20 och
2021-05-21).
NVI för utökning av fjärrvärmeverket
Inventering 2020-11-20 omfattar de delar av skogsmarken där planerad utbyggnad av
värmeverket ska placeras, se bild nedan.

Sammanfattande bild ur naturvärdesinventering 2020-11-20.

I inventeringen konstateras att inventeringsområdet består av skogsmark som inte hyser några
högre naturvärden. Den sydöstra delen av inventeringsområdet (Objekt N1) bedöms ha påtagligt
naturvärde, främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar samt att där
finns relativt gott om död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den pansarbarkstruktur som tyder
på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte har någon längre
skoglig kontinuitet.
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Längre västerut (Objekt N2) övergår området i bokskog. Här är det dock ont om både grova träd
och död ved om delområdet bedöms därför ha lägre naturvärde. En del blommande och bärande
buskar, inklusive några äldre sälgar, förekommer dock.
Vid en eventuell exploatering bör gamla eller grova träd samt trädslag som sälg sparas i den mån
det är möjligt (se Tabell 1). Tallar som får växa sig gamla är viktiga för många insekter och
svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen blommar tidigt på våren efter
snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och skalbaggar, vilka är helt
beroende av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I det fall träd måste avverkas
kan dessa med fördel sparas och placeras ut på lämplig plats i den omgivande skogsmarken, gärna
i solbelyst läge.
Endast en fridlyst art påträffades inom området, revlummer, vilken är mycket vanlig i sydvästra
Sverige. En påverkan på arten bör inte kräva dispens utan skall kunna hanteras genom samråd
eller inom ramen för någon annan prövning enligt miljöbalken.
Inom inventeringsområdet löper en stenmur. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet
eftersom den inte är belägen i jordbruksmark, men kan ändå vara viktig ur ett
naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor,
lavar och insekter. Ifall muren behöver tas bort skulle det därför vara positivt om man kan bygga
upp muren på annan plats eller att lägga på stenar på återstående delar av muren. I sådana fall bör
man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några kulturhistoriska värden.
NVI för utökning av återvinningscentral
Inventering 2021-05-21 omfattar de delar där återvinningscentralens område föreslås utökas
västerut.
Här avgränsades tre naturvärdesobjekt, se bild nedan. Två av dessa utgörs av skogsmark och ett
av en mindre damm (sedimentationsdamm för hantering av dagvatten från
återvinningscentralen.) Samtliga objekt bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4).
Bedömningarna är baserade på förekomst av naturvårdsintressanta biotoper och arter.
Stenmur inom området bedöms inte omfattas av biotopskydd då den inte är placerad i
jordbruksmark.
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Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet, naturvärdesinventering 2021-05-21.

Objekt 1 består av en liten sedimentationsdamm med avrinningsvatten från
återvinningscentralen. Runt vattnet växer kaveldun, kabbeleka, skogsfryle, veketåg och
vattenskräppa. Vattnet är grumligt och har en film av olja. I dammen flyter frigolit och annat
skräp och vattenkvaliteten kan antas vara dålig. Objektet bedöms ha visst biotopvärde eftersom
småvatten är viktiga biotoper som skapar variation i landskapet och är värdefulla för till exempel
insekter. Den dåliga vattenkvaliteten bedöms dock göra dammen undermålig för groddjur och
många andra vattenlevande organismer. Artvärdet bedöms således vara obetydligt.
Objekt 2 består av ett område med ädellövskog med varierad trädslagssammansättning, som
utgörs av ek, alm, bok, ask och enstaka gran. Här finns även ett artrikt buskskikt bestående av
bland annat hassel, slån, hägg och olvon och en bitvis lundartad flora med arter som vitsippa,
majsmörblomma, svalört, humleblomster, älggräs, vårfryle och jordreva. Det finns en mindre
klunga med 5-6 stycken grövre ekar (50-60 cm i stamdiameter) i objektets sydvästra del men i
övrigt finns inga grova eller gamla träd och det är sparsamt med död ved. Strax utanför objektet
står dock två gamla sälgar. Längs södra delen av objektet löper en stenmur och här finns även ett
område med kala berghällar. Västra delen av objektet är blötare och verkar till viss del
översvämmas av avrinningsvatten från vägen ovanför, men ett nedgrävt dräneringssystem
avvattnar marken. Närheten till återvinningscentralen har gjort att hela området är skräpigt och i
hög grad påverkat av mänskliga aktiviteter. En vanlig groda (rana temporaria, fridlyst i hela landet
enligt 6 § artskyddsförordningen) observerades men inga potentiella lekområden finns inom
objektet. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt, med

38

16 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-12 Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. : PB_Munkegärde_SAMRÅD_210531

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-31

blommande och bärande buskar som är värdefulla för fåglar och insekter. Artvärdet bedöms vara
obetydligt.
Objekt 3 utgörs av en del av samma skogsområde som objekt 2 som har skurits av genom en
nyanlagd väg. Det återstående skogspartiet är inklämt mellan vägen och återvinningsområdet på
östra sidan och liknar till stor del skogen på andra sidan vägen. Trädskiktet utgörs av ek, alm,
bok, ask och gran medan buskskiktet består av lönn, hägg, hallon, fläder och en. I fältskiktet finns
bland annat vitsippa, majsmörblomma, blåbär, vårfryle, skogskovall och harsyra. En mossbeklädd
stenmur med flera lager grova block löper genom objektet och här finns mycket död ved av
klenare dimensioner. Även detta område är mycket skräpigt och i östra utkanten ligger högar av
sprängsten. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt.
Artvärdet bedöms vara obetydligt.
I västra delen av inventeringsområdet finns två flerstammiga äldre sälgar, med en stamdiameter
på cirka 40 cm. Sälg är en nyckelart som är viktig för många andra organismer, bland annat för att
den blommar tidigt på våren och ger föda åt pollinerande insekter när de vaknar ur sin
vinterdvala.
Planförslag
Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket ska ske både inom område med påtaglig
naturvärdesklass (N1) och viss naturvärdesklass (N2) enligt inventering 2020-11-20. Utpekade
träd och förekomster av revlummer berörs inte direkt av den nya bebyggelsen, och området där
de är placerade ingår inte i föreslaget planområde. Befintlig stenmur kommer dock med aktuellt
bebyggelseförslag att delvis behöva tas bort, och bör ersättas på annan plats.
Utökningen av återvinningscentralens område påverkar till viss del utpekade naturvärdesobjekt.
De konstaterade värdena ligger dock till största delen inom område som i både gällande och
föreslagen detaljplan är reglerade som NATUR och där skogsridå ska bevaras. Den mindre
dammen ingår i dagvattenhanteringen för återvinningscentralen. För att möjliggöra framtida
ändringar och utveckling inom området är dess placering inte reglerad i plankartan, däremot dess
volym.

Vattenområden
Förutsättningar
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken,
Grannebyån och Glose å. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är deras mynningsområden även
utpekade som fredningsområden. Det är därför mycket viktigt att inte dessa känsliga vattendrag
påverkas negativt av planförslaget.
Vattendragen är också generellt känsliga avseende höga flöden då de gärna skredar. Det är därför
viktigt att dagvattenpolicyn följs när det gäller fördröjning av dagvatten.
Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer öster och söder om planområdet och ett mindre
vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer norrut. Väster om planområdet finns en anlagd
våtmark och en mindre bäck, Kungälvsbäcken.
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Inom planområdet finns tre dammar: en i nordväst och en i öster som tar emot lakvatten från
deponin, samt en damm i väster för hantering av dagvatten från återvinningscentralen. I det
område som föreslås bebyggas med nya anläggningar för värmeverket finns en bäckfåra och en
lågpunkt varifrån vatten leds vidare i trumma under Energivägen.
Planförslag
Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som kvartersmark E3 –
dagvattendamm. För återvinningscentralen föreslås en bestämmelse som reglerar
dagvattendammens volym men inte dess placering, eftersom den nu ligger i det område där ÅVC
ska kunna utöka sitt verksamhetsområde och markytan kan behöva disponeras om.
Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på utfyllnad över befintlig bäckfåra.
Befintlig lågpunkt vid Energivägen är central för dagvattenhanteringen och säkerställs genom att
bestämmelse om att området ska vara tillgängligt för dagvattenhantering och som
översvämningsyta.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Området ansluts från E6 via Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. Längs
Karebyvägen finns idag gång- och cykelbana, och detaljplanen utformas för att möjliggöra
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen.
Inom ramen för planarbetet görs en översiktlig studie av möjligheterna att på sikt upprätta en ny
anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen. Detta bedöms dock inte bli aktuellt i
närtid, bland annat på grund av pågående bergtäkt i området, och aktuell detaljplan utgår från
befintlig anslutning via Energivägen.
Energivägen är i gällande plan reglerad som kvartersmark teknisk anläggning: E4 – infartsgata
med bestämmelsen g – marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Att vägen
regleras på detta sätt och inte som allmän platsmark motiveras i planens
genomförandebeskrivning med att ”vägen endast betjänar återvinningscentral och framtida
bioenergiverk och dessutom är stängd med bom stor del av dygnet.”
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Översiktsbild anslutande vägar. Planområdet markerat med rött.

Planförslag
Planförslaget är utformat för att också i fortsättningen anslutas via Energivägen. I samband med
planarbetet studeras utformningen av Energivägen med in- och utfarter till de olika
verksamheterna och möjlig ny gång- och cykelbana.
Den aktuella detaljplanen omfattar den del av Energivägen som ansluter direkt till
verksamheterna. För återstående del av vägen gäller fortsatt befintlig detaljplan, och vägen förslås
i den nya detaljplanen fortsatt regleras som kvartersmark teknisk anläggning, men nu inkluderad i
E3 – avfallsanläggning. Marken ska fortsatt vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Resonemanget som fördes i gällande detaljplan att vägen endast betjänar verksamheterna gäller
fortfarande, och även om vägen idag inte längre är avstängd med bom ger den aktuella lösningen
möjlighet att vid behov återigen göra det.
Två förslag till utformning av Energivägen inom planområdet har tagits fram i samband med
planarbetet (WSP, maj 2021). Båda alternativen ryms inom förslaget till detaljplan. Precis
utformning regleras inte i planen och studeras vidare. I förslaget ingår möjlig placering av våg till
fjärrvärmeverket
Skillnaden mellan de två förslagen (alt.1 och alt.2) är framförallt vågens placering: i alternativ 1
ligger vågen på befintlig körbana medan den i alternativ 2 ligger över diket utanför körbanekant.
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Trafikförslag alternativ 1

Trafikförslag alternativ 2
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Kollektivtrafik
Förutsättningar och planförslag
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är Munkegärde och Jordliden, norr respektive söder om
korsningen Karebyvägen/Energivägen. Hållplatserna trafikeras av bussarna Grön Express mellan
Ytterby och Mölnlycke samt linje 1 mellan Ytterby och Ullstorp. Planförslaget innebär ingen
betydande förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik.

Parkering, varumottagning, utfarter
Förutsättningar
Både verksamheten inom återvinningscentralens område och fjärrvärmeverket ansluts via
Energivägen. Parkering sker inom de olika verksamheternas respektive område.
Till fjärrvärmeverket transporteras fast biobränsle (grot, flisad stamved, bark) med lastbil och
bioolja med tankbil. Den aska som uppstår vid förbränningen hanteras så att damning undviks
innan den hämtas med lastbil av extern entreprenör och återförs till skogen.
Till återvinningscentralen kommer privatpersoner för att lämna avfall. Från sorteringsanläggning
och omlastningsstation transporteras avfall i lastbil. Tunga transporter med släp sker via
Rollsbomotet, enligt villkor i gällande miljötillstånd.
Planförslag
Förslag till ny utformning av Energivägen, se avsnitt Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik ovan,
anger ett sätt att lösa trafiken till de olika verksamheterna inom området på ett effektivt och
trafiksäkert sätt. Förslaget utgår från beräknade trafiksiffror och dimensionerande fordon för de
olika verksamheterna. Anslutning sker fortsatt via Energivägen och parkering inom respektive
område.

Störningar och risker
Områdets placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del
omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all
verksamhet inom planområdet krävs också tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.
Fjärrvärmeverk
I samband med planarbetet har en riskanalys yttre miljö genomförts för utbyggnaden av
fjärrvärmeverket (WSP, 2021). Analysen beaktar aspekterna bränslehantering, kemikalier, avfall,
fjärrvärmeproduktion och klimatförändringar.
Bränslehantering
Riskerna gällande bränslehantering handlar bland annat om brand i bränslelager och läckage av
bioolja. Risk för brand i bränslelager hanteras genom brandlarm som är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS centralenhet och som årligen besiktas och servas. Brandposter
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kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Hantering av släckvatten uppdateras
enligt genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-02-04) genom fysiska åtgärder som möjliggör
att släckvatten kan vallas in och sugas upp samt rutiner och utbildning för personalen. Risk för
läckage av bioolja hanteras genom invallning av cistern, dagliga kontroller och att golvavlopp i
pannhallarna är kopplade till oljeavskiljare.
Torka kan leda till damning och nedskräpning, vilket hanteras genom dagliga kontroller, hög
fukthalt på bränsle och uppfuktning av aska.
Kemikalier
Lut, den enda kemikalie som hanteras i större kvantiteter i verksamheten, förvaras i en tank om
5 m3. Invallning rymmer hela tanken. För att minimera risken för spill kontrolleras dessutom
tankens nivå dagligen, pumpslangar kontrolleras och påfyllning övervakas.
Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning.
Risk för läckage av diesel hanteras genom att tank står invallad, att saneringsutrustning (absol)
finns vid tanken samt att yta för tankning är asfalterad.
För att kunna sanera eventuella oljeutsläpp från fordon och maskiner liksom brand i anslutning
till kemikalieförvarig finns absol i närheten och inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga
tre dagvattenbrunnar är uppmärkta.
Avfall
Farligt avfall förvaras invallat. Aska som uppstår vid produktionen sprids i skogsmark och
analyseras för att undvika negativ påverkan på marken.
Fjärrvärmeproduktion
Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor/lagkrav hanteras genom kontinuerliga
bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Kondensat kontrolleras dagligen och
analyseras varje månad.
Brand i pannrum kan leda till uppkomst av släckvatten och golvavlopp är därför kopplat till
oljeavskiljare. Oljeavskiljare säkrar också vid utsläpp av olja. Avskiljare i pannhallar är kopplade
till larm.
Bullermätning för verksamheten efter utbyggnad har utförts, se nedan. Klagomål från berörda
gällande buller bevakas. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten startades
1997.
Inne i byggnad finns lite brännbart material. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband
med brandskyddsronder. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS och besiktas
och servas årligen. För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas
enligt släckvattenutredning.
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Klimat
Klimatförändringar kan leda till ett antal risker. Storm kan leda till ökad spridning/damning,
vilket hanteras genom att bränslets fukthalt kontrolleras och hålls hög, att aska fuktas och att
bränsle tippas i ficka. Ökad temperatur och torka kan, liksom blixt och åska, leda till brand på
anläggningen och brand i bränsle. Idag finns tre brandposter in anslutning till verksamheten.
Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade ledning, är ca 1200–1300 l/min. Uppskattat behov
vid större brand är 2400 l/min och släckningstid ca 60 min. Brandlarm är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS.
Ökade nederbördsmängder och skyfall (hundraårsregn) kan leda till översvämningar och att
förorenat vatten sprids från anläggningen. Invallning för bioolja är nyligen gjord 2019 och antas
därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde.
För att hantera avrinning från kvartersmark och omgivande naturmark vid skyfall föreslås i
genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) ett avskärande dike mellan
verksamhetsområde och naturmark. Diket avleds norrut mot befintlig lågpunkt väster om
värmeverket. Se vidare i avsnitt Dagvatten.
Då anläggningen ligger omkring en mil från havet anses och en höjning av havsnivån med tre
meter inte föranleda översvämning.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi
I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att de
störningar för människors hälsa och miljö som kan uppstå från verksamheten främst är utsläpp
till luft från transporter till, från och inom området, föroreningar till dagvatten som avleds från
området samt buller. Gällande buller trafikökning och trafikbuller, se avsnitt Verksamhets- och
trafikbuller nedan. Samtliga störningsrisker bedöms kunna begränsas genom olika typer av
försiktighetsmått och därmed inte bidra till någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Viss brandrisk finns men den bedöms som liten. Till stor del bedöms dessa bedömningar också
gälla verksamheten på sorteringsanläggning och omlastningsstation. Här kan dock dessutom i viss
mån dammspridning och nedskräpning förekomma.
Utsläpp till vatten sker via dagvatten som uppkommer inom den hårdgjorda delen av
verksamhetsområdet. Dagvatten från körytor kan innehålla bland annat oljor och metaller från de
fordon som trafikerar ytan. Tvätt eller tankning av fordon sker inte inom området och inga
bränslecisterner finns inom verksamheten. Genom att hela området där lagring och hantering
sker är hårdgjort avleds allt förorenat dagvatten för rening i dagvattendamm innan det släpps
vidare i dike. Uppsamling i damm medger att ett eventuellt oljeutsläpp kan sugas upp med
tankbil. Vid större utsläpp finns möjlighet att direkt på plats ta hand om och utföra sanering
innan föroreningarna runnit vidare till recipient eller hunnit komma i kontakt med grundvattnet.
Farligt avfall, undantaget impregnerat trä, kyl-och frysmöbler och vitvaror hanteras och lagras
nederbördsskyddat under tak, vilket minskar risken för spridning av farliga föroreningar.
Saneringsmedel finns tillgängligt för uppsamling av spill.
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Inom både ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation hanteras farligt avfall enligt villkor
i miljötillstånd för respektive verksamhet. Se vidare under avsnitt Förorenad mark ovan.
Förutom de kemikalier som mottas av avfallslämnare hanteras ytterst få egna kemikalier. Dessa
utgörs av städkemikalier.
Eventuellt avlämnat explosivt avfall som fyrverkerier förvaras i ett särskilt anpassat säkerhetsskåp
i en tät låst container i en annan del av ÅVC-området, i väntan på omhändertagande av
kommunens upphandlade entreprenör. Dessa avfallsslag tas inte emot officiellt men kan
omhändertas om det ändå lämnas på återvinningscentralen. Tillstånd finns för förvaring av
explosiva varor.
På ÅVC tas spillolja emot i dubbelmantlade spilloljetankar som uppfyller kravet på invallning,
och inga bränslecisterner finns inom verksamheten. På sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen finns en cistern för diesel som är placerad i maskingaraget med godkänd
invallning.
Risken för föroreningar av mark vid olyckor bedöms vara liten, dels med hänsyn till
verksamhetens omfattning och art, dels då hela området där lagring och hantering sker är
hårdgjort genom asfaltering och eventuella mindre utsläpp sannolikt kan tas upp med
saneringsmedel. Eventuella oljeutsläpp som hamnar i dagvattendamm kan sugas upp med tankbil.
Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet kan förekomma genom att avfall sprids med
vinden. De flesta avfallsslag förvaras i container vilket minskar risken för att avfall sprids. Rutiner
finns för att förhindra att nedskräpning sker utanför anläggningarna.

På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser,
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande
deponigas.
Verksamhets- och trafikbuller
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverket
Externt buller från kraftverket i Munkegärde har kartlagts både avseende nuvarande verksamhet
och efter planerad utbyggnad med ny fastbränslepanna och biooljepanna (Efterklang,
2020-12-11). Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för
externt industribuller. Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid
maximala driftförhållanden både i dagsläget och efter den planerade utbyggnaden.
Som bullervillkor för verksamheten gäller följande ekvivalenta ljudnivåer:





Dagtid, kl. 07-18 50 dBA
Nattetid, kl. 22-07 40 dBA
Övrig tid 45 dBA
Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Eftersom anläggningen går dygnet runt är värdena för natt de dimensionerande kraven, dvs. 40
dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå.
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Bullret har beräknats till nedanstående mottagarpunkter som är belägna vid de mest bullerutsatta
bostäderna i olika riktningar från anläggningen, se figur nedan.

Mottagarpunkter i omgivningen

Efter utbyggnad beräknas ett antal externa bullerkällor tillkomma, och följande ekvivalenta
ljudnivåer beräknas i mottagarpunkterna.





Mottagarpunkt 1: 30 dBA
Mottagarpunkt 2: 32 dBA
Mottagarpunkt 3: 29 dBA
Mottagarpunkt 4: 28 dBA

Bullret nattetid bedöms vara konstant utan märkbara nivåvariationer varför endast marginellt
högre momentana ljudnivåerna än de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas.
Det nuvarande bullervillkoret för verksamheten uppfylls således beräkningsmässigt med god
marginal, vilket innebär att fler bullerkällor med samma ljuddata (ljudeffekt 85 dBA) kan
accepteras eller att ett fåtal bullerkällor kan tillåtas att avge något högre buller än beräknat.
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad

Verksamhets- och trafikbuller återvinningscentral
Kast i och rangering av containers kan ge upphov till visst buller. Störningsrisken bedöms dock
vara relativt liten då bullret är kortvarigt och spridningen till närboende begränsas av de
omgivande skogsklädda bergsryggarna.
Transportvägarna, särskilt avseende tung trafik, till och från återvinningscentralen styrs om
möjligt via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi sjukhuset.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
Enligt villkor i villkor i gällande miljötillstånd för sorteringsanläggning och omlastningsstation ska
buller från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
riktvärde vid närmaste bostäder än




50 dB(A) under vardagar (dagtid kl 07-18)
40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
45 dB(A) övrig tid

Trafikbuller
Planerad utbyggnad av fjärrvärmeverket innebär ökat antal transporter förbi närliggande
bebyggelse. Dessutom räknas med en generell uppräkning av trafikmängden enligt Trafikverkets
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beräknade trafikökningstal för denna del av regionen de kommande åren. För att undersöka hur
detta påverkar befintliga byggnader har tillkommande trafikmängder och deras påverkan på
bullernivåerna beräknats (WSP, 2021-05-19).

Munkegärdeverkets placering inom rosa cirkel och körväg för transporter i rosa streck.

Nulägestrafiken på Energivägen består av 329 798 fordon årligen. Trafikmängden skulle öka med
1186 tunga fordon årligen i och med utökningen. Denna tillkommande trafik innebär alltså en
trafikökning med 0,4 % på Energivägen och på samtliga transportvägar till verksamheten från E6,
se tabell nedan, vilket innebär ungefär fyra fler tunga fordon per dag. Trafiksiffrorna har räknats
upp med 1,7% enligt Kungälv kommuns prognos för tung trafik från aktuellt mätår.
Väg
Energivägen
Karebyvägen
Rollsbovägen

Antal tunga fordon 2040
utan utökningen
151
981
1225

Antal tunga fordon 2040
med utökningen
155
984
1229

Eftersom utökningen innebär en så pass marginell trafikskillnad så har endast överslagsberäkning
utförts. För detta användes Trivectors Bullerväg II version 1.2.4. Resultaten beräknas till som
mest 0,2 dBA skillnad vilket avundat till jämna heltal blir 0 dBA.
Sammanfattningsvis beräknas därmed varken utbyggnaden av Munkegärdeverket eller
uppräknade trafiksiffror ge någon nämnvärd påverkan med avseende på trafikbuller.
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Utsläpp till luft
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-01-21). Se också avsnitt Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) ovan.
Beräkningarna har utförts för utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) samt
partiklar (PM10 och PM2.5) från den framtida produktionsanläggningen, inklusive två
tillkommande pannor, för ett normalår enligt prognosen för år 2028. Utifrån
spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga mätdata avseende luftkvalitet, har WSP gjort
en värdering av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft genom jämförelser med
miljökvalitetsnormer (MKN), utvärderingströsklar samt miljömål.
För att kunna jämföra med MKN, övre och nedre utvärderingströsklar (ÖUT och NUT) samt
miljökvalitetsmålen avseende SO2, NO2 och PM10, PM2.5 i luft, adderas en urban bakgrundshalt
till det totala beräknade haltbidraget vid fyra valda specifika punkter. De valda punkterna är
fotbollsplan, närmaste bostäder, punkt A (ett skogsområde 550 meter från anläggningen i
sydvästlig vindriktning) och punkt B (en avfallsanläggning 600 meter från anläggningen i
nordostlig vindriktning).

Specifika punkter kring fjärrvärmeverket

Utifrån uppmätta halter av SO2 (svaveldioxid) och NO2 (kvävedioxid) i urban bakgrundsluft och
beräknade haltbidrag bedöms det inte vara troligt att miljökvalitetsnormen eller
utvärderingströsklarna kommer att överskridas i Kungälv för ansökt verksamhet ett normalt år.
Gällande partiklar är beräknade haltbidrag av PM10 och PM2,5 är mycket små och avsevärt lägre
än både uppmätta urbana bakgrundshalter i luft och miljökvalitetsnormerna. Utifrån uppmätta
halter och beräknade haltbidrag bedöms inte miljökvalitetsnormen för årsmedelhalter av PM10
och PM2,5 överskridas i Kungälv vid ansökt verksamhet under ett år.
Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningscentralen (2017) konstaterar att utsläpp till luft i
huvudsak sker via transporter till, inom och från området, se vidare under avsnitt
Miljökvalitetsnormer ovan. Vid hantering av farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, glykol och
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spillolja finns också risk för utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen. Risken minskas genom
att avfallslämnarna informeras om att sådant avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta
behållare. Kylar och frysar, som innehåller freoner, hanteras varsamt för att minska risken för
skador och utsläpp.
Skuggning
På grund av de stora avstånden till närmsta bebyggelsen bedöms inte skuggning från nya
byggnader och anläggningar leda till negativa konsekvenser.
Flyghinder
En flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än dagens skorstenar.
Kungälvs sjukhus, en knapp kilometer söder om planområdet, har en helikopterflygplats som ska
beaktas.
Planförslag
De beskrivna riskerna och störningarna hanteras till stor del genom annan lagstiftning och
regelgivning, genom villkor i de miljötillstånd som krävs för de olika verksamheterna samt vid
prövning av mark- och bygglov.
De riskaspekter som föreslås regleras genom planbestämmelser gäller främst hantering av
dagvatten och skyfall.
Räddningstjänsten
Förutsättningar och planförslag
Räddningsfordonens framkomlighet till samtliga fasader ska beaktas och säkerställas. Köryta för
räddningsfordon ska vara minst 3 meter bred inom kvartersmark och säkerställa insatsvägar för
Räddningstjänsten. Detta studeras närmare i samband med bygglov.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Anläggningarna har kommunalt vatten via avtal men planområdet ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och verksamheterna har idag enskilt avlopp.
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Befintligt ledningsnät. Kulverterat dike (gul linje) mellan anläggning och Kungälvsbäcken (blå linje). BDT och WC-vatten
(röd linje) släpps ut cirka 10 meter från markbädden (markerad med rött)

Fjärrvärmeverk
En spillvattenutredning har tagits fram för fjärrvärmeverket (WSP, 21-06-04).
Spillvatten från pannhall och verkstad leds via en oljeavskiljare och kulverterat dike (markerat
med gul linje i illustration ovan) till recipient.
Spillvatten med karaktär av hushållsspillvatten från personalbyggnaden (bad, tvätt, disk, WC) leds
till slamavskiljare, markbädd och sedan recipient. Markbädden är lokaliserad cirka 100 meter från
verksamheten, på andra sidan Energivägen. Det renade vattnet mynnar ut cirka 10 meter från
markbädden i ett lågområde av våtmarkskaraktär väster om diket.
Spillvatten som uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas och tas omhand med tankbil för
destruktion. Kondensat från rökgaskondenseringen renas med sandfilter, lamellseparator och pHjusteras för att sedan släppas till recipient. Vatten som används vid asksläckning och nedblötning
av aska följer med askan vid borttransport.
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Översikt ledningsnät Munkegärdeverket (ungefärlig placering)

I genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-02-04) anges att aktuell anläggning enligt VAVP38 ska dimensioneras för ett minsta flöde om 2400 l/min. Det har stämts av med
Räddningstjänsten att detta bör nyttjas som det dimensionerande flödet.
Vid verksamheten finns idag tre brandposter. Trycket i en av dessa mättes av Kungälvs kommun
2021-05-05. Vid öppning av brandvattenledningen uppmättes ett tryck på 1,7 bar samt ett flöde
på 1320 l/min (22 l/s). Den dimensionerande brandvattensmängden på 2400 l/min i 60 min
finns därför inte i dagsläget. Vattenflödeskapaciteten behöver kompletteras för att säkerställa
vattenförsörjningen vid eventuell insats. Det finns därför ett behov för en separat vattenreservoar
på cirka 65 m3 för att säkerställa vattenförsörjningen vid eventuell insats.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningscentral
Spillvatten från wc, dusch och kök i personalbod sker till gemensam avloppsanordning på
intilliggande fastighet. Avloppsanordningen utgörs av en gemensam markbädd som ägs av
Kungälvs Energi. Detsamma gäller för spillvatten från sorteringsanläggning och
omlastningsstation.
En nyinstallerad brandvattentank finns installerad för sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen.
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Planförslag
Verksamheternas vattenförsörjning och hushållsspillvattenhantering avses också i fortsättningen
skötas med enskild lösning.
Dagvatten
Förutsättningar
Fjärrvärmeverk
För fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-03-18).

Översikt över omgivningarna kring Munkegärdeverket (Google maps, 2021).

Dagvattnet från Munkegärdeverket avrinner idag först via en liten bäck till en lokal lågpunkt i
skogsområdet intill Energivägen. Vattnet leds vidare via en trumma med dimension 300 mm
under Energivägen till utlopp i slänten strax norr om Energivägen. Avrinning sker sedan ytledes
till en lågpunkt där vatten tränger ner i en brunn och förs vidare i utgående ledning. Utgående
ledning från brunnen är en cirka 250 m lång plastledning med dimension 200 mm med utlopp i
diket norr om solcellsfältet. Diket leder genom ett platt och sankt område väster ut till
Räfsalsvägen, varifrån det omväxlande är kulverterat och öppet dike med utlopp i Nordre älv i
centrala Kungälv.
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Befintligt dagvattensystem för fjärrvärmeverket.

Återvinningscentral
I samband med ansökan om miljötillstånd för utökning av återvinningscentralens verksamhet
genomfördes 2017 en dagvattenutredning (BG&M Konsult AB, BGM, 2017-10-05). Syftet var att
beräkna dagvattenflödet och utreda om kapaciteteten hos befintlig dagvattendamm var tillräcklig
för området också efter utökning med verksamhetsyta i norr.
Hela verksamhetsområdet är hårdgjort och separerat från intilliggande områden genom
markförhöjningar/invallningar, för att säkerställa att dagvatten från återvinningscentralen avleds
till befintlig dagvattendamm (sedimentationsdamm), placerad strax väster om ÅVC. Dagvatten
från förorenade markytor samlas upp i ett antal dagvattenbrunnar och leds till dammen via
ledningsnät i södra delen av området. Övrigt dagvatten leds ut över gräsytor där eventuella
föroreningar kan fastläggas och ges möjlighet att tas upp av vegetation.
I dammen sker sedimentation av partiklar, tungmetaller m.m. innan avledning sker vidare västerut
i dike som avleder vattnet till ett kärr. Dammen har tät botten och utloppet är försett med T-rör
vilket innebär att eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och kan omhändertas.
Eventuellt släckvatten vid brand kan via dagvattensystemet ledas till dammen.
Dimensionerande dagvattenflöde beräknas till 173 l/s (148 l/s resp. 25 l/s). Totalt erforderlig
fördröjnings-/magasinsvolym vid 20-årsregn beräknas för aktuella dagvattenytor till 95 m³.
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Situationsplan ur dagvattenutredning för ÅVC, BGM, 2017-10-05

Sorteringsanläggning och omlastningscentral
Anläggningens dagvatten samlas upp via dagvattenbrunnar och leds till två slam- och
oljeavskiljare som är belägna vid anläggningens infart. Efter sista steget lämnar vattnet
anläggningen via rörledning och öppna diken och leds vidare till våtmark innan utsläpp till
recipient. Vid större utsläpp inom verksamheten kan dagvattnets utlopp tillfälligt stängas av via
en avstängningsventil.
I den kombinerade slam- och oljeavskiljaren avskiljs både partikulära metallföroreningar samt
även olika oljeföroreningar. Utgående dagvatten analyseras löpande både före och efter rening
samt i recipienten. Fördröjning av dagvatten vid kraftiga nederbörd sker i befintliga
dagvattenledningar inne på anläggningen som har dimensionerats för detta ändamål.
Deponi
Lakvatten från deponin leds till två befintliga lakvattendammar: en större nordväst om deponin
och en något mindre i sydöst. Dagvatten från deponins överyta avrinner till anordnade diken och
befintliga dagvattenledningar.
Planförslag
Planförslaget möjliggör de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering. För att bibehålla
flexibilitet i utformningen och inte omöjliggöra eventuella nya framtida behov eller lösningar,
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regleras hanteringen i detaljplanen genom områden som avsätts för dagvattenhantering och
bestämmelser som reglerar vart dagvatten ska ledas inom de olika områdena.
Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som kvartersmark E3 –
dagvattendamm. För återvinningscentralen föreslås en bestämmelse som reglerar
dagvattendammens volym men inte dess placering, eftersom den nu ligger i det område där ÅVC
ska kunna utöka sitt verksamhetsområde och markytan kan behöva disponeras om.
För fjärrvärmeverket har utredningsområdet i dagvattenutredning (WSP, 2021-06-04) delats upp i
två avrinningsområden utifrån respektive områdes förutsättningar att avleda och hantera
dagvatten.

Planerad markanvändning med avrinningsområden enligt dagvattenutredning

Dagvatten från båda avrinningsområdena föreslås ledas mot befintlig lågpunkt vid Energivägen i
nordväst, via biofilter, se illustration föreslagna lösningar nedan.
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Föreslagna dagvattenlösningar för fjärrvärmeverket efter utbyggnad

Till avrinningsområde 1 räknas den östra delen av området vilken innefattar befintlig anläggnings
äldsta delar. Denna del av utredningsområdet avvattnas idag antingen till befintligt
dagvattensystem under mark, vilket avleds via utgående dagvattenledning norr om Energivägen,
eller till vägdiket utmed södra sidan av vägen. Här förslås ett biofilter om 130 m2.
Biofiltret föreslås placeras i anslutning till södra sidan av Energivägen. Befintlig utgående
dagvattenledning läggas om utmed vägen så att dess utlopp leds till biofiltret ovan filtermaterial.
För att förhindra erosion i biofiltret behöver utloppet ha någon form av spridare som fördelar
dagvattnet över växtbädden, alternativt erosionsskydd. Med denna lösning kan
föroreningsbelastningen från idag obehandlat dagvatten minskas.
Avrinningsområde 2 består av utredningsområdets västra del som avvattnas till befintlig bäck.
Den nya utbyggnaden kommer till största del placeras inom detta område. Som
dagvattenhantering föreslås ett 150 m2 stort biofilter anpassat för att både fördröja och rena
dagvatten från kvartersmark.
För att samla upp och avleda dagvatten till biofiltret kan gårdsplanen förses med
dagvattenbrunnar och dagvatten avledas via ledning med utlopp i biofilteranläggningen, eller så
projekteras planens marknivåer så att dagvatten avrinner ytledes direkt till anläggningen.
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För att minska risken för igensättning av biofiltret bör det förses med någon form av
försedimentation. Dagvattnet ska sedan tillföras biofiltret ovan fillermaterialet och utloppet
kontureras med hänsyn till att förhindra erosion.
Lågpunkten väster om utredningsområdet fungerar i dagsläget som en yta som bidrar med
flödesutjämning innan dagvatten leds vidare nedströms. Det är önskvärt att även fortsättningsvis
dra nytta av denna yta för utjämning av dagvattenflöden. Även markerna norr om Energivägen
bidrar i dagsläget med flödesutjämning och skulle om möjligt kunna utvecklas för att uppnå
ytterligare tröghet i dagvattenhanteringen för hela detaljplaneområdet. Utredning kring den
framtida funktionen och utformningen av dessa ytor kan ingå som del i kommande planarbete.
Sammanfattningsvis konstateras i utredningen:
Föreslagna dagvattenlösningar bedöms inte medföra att MKN för berörda recipienter påverkas
negativt.
Inom avrinningsområde 1 förväntas endast marginella förändringar avseende markanvändningen.
Det är inom avrinningsområde 2 som i princip all exploatering förväntas ske. Om föreslagna
dagvattenanläggningar anläggs så bedöms samtliga ämnen med undantag för TBT hamna under
Kungälvs kommuns riktvärden. Möjligen överskattas bidragen av TBT i detta specifika fall då
beräknade mängder utgår från schabloner innefattande olika typer av industri.
Föreslagen dagvattenlösning kan med fördel kompletteras med ytterligare steg där dagvatten leds
över vegeterad yta. På så vis tillåts upptag av näringsämnen och ytterligare fastläggning av
föroreningar.
Om andra dagvattenlösningar än de föreslagna anläggs inom utredningsområdet så är det
nödvändigt att se över att dessa har motsvarande reningseffekt som de föreslagna lösningarna,
för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.
De föreslagna dagvattenlösningarna bedöms inte medföra ökat utflöde från utredningsområdet
jämfört med nuvarande förhållanden upp till 10-årsregn. För att bibehålla goda förutsättningar till
flödesutjämning inom utredningsområdet så bör befintlig lågpunkt väster om utredningsområdet
bibehållas. Även markerna norr om Energivägen skulle om möjligt kunna utformas för att uppnå
ytterligare utjämning av dagvatten. Utredning kring den framtida funktionen och utformningen
av dessa ytor bör ingå som del i kommande planarbete.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag
eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen,
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en
hållbar utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning.
Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en
plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag
(2004:606).
Befintlig och planerad verksamhet inom planområdet är tillståndspliktig enligt bestämmelser i
miljöbalken.
Då planen har bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan kommer en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram för detaljplaneförslaget inför granskningsskedet.
Se vidare i avsnitt Undersökning av betydande miljöpåverkan.

Sociala konsekvenser
Jämställdhet
Trygga miljöer skapar förutsättning för ett jämställt användande av kommunens resurser. Detta
kräver omsorgsfull utformning av den yttre miljön och handlar i det här fallet om att skapa
överblickbara och belysta ytor samt trygg och belyst gång- och cykelbana längs Energivägen.
Barnperspektiv
Verksamheten i området riktar sig inte till barn. Barn bedöms främst påverkas om trafiken ökar
längs skolvägar och andra gc-förbindelser. Planen ska också möjliggöra en eventuell framtida
utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen, vilket skulle öka möjligheterna att röra sig
till fots och med cykel i kommunen.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan
för Tippen 1 m.fl., Kungälvs kommun, som upprättas av Samhällsbyggnad.
Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Planen förväntas antas under första kvartalet 2022. Därefter ska bygglov sökas och
fjärrvärmeanläggningen byggas ut. Den nya pannan planeras vara i drift i slutet av 2023.
Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på mellan fem och
femton år.
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen vunnit laga
kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt.
Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.
Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän platsmark som
ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel.
Tillgänglighet under produktionstiden
Byggnadsverksamheten för fjärrvärmeverket ska organiseras så att verksamheten på
återvinningscentralens område kan fortgå utan avbrott.
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Ansvar för anläggningar
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den naturmark som i detaljplanen är utlagd som
allmän plats.
Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken.
Gata inom kvartersmark utgörs av gemensamhetsanläggning med Kungälvs kommun
(Renhållningsenheten) och Kungälv Energi.
Tekniska anläggningar
Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar,
tex parkeringsplatser och dagvattenanläggningar.

Avtal och överenskommelser
Kommunen (i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) avser träffa avtal som reglerar
detaljplanens genomförande och eventuella markförvärv och andra frågor med Kungälv Energi (i
egenskap av markägare och verksamhetsutövare) samt Renova, arrendator av
sorteringsanläggning/omlastningsstation (i egenskap av verksamhetsutövare).
Plankostnadsavtal har träffats i samband med planarbetet och planavgift tas därför inte ut vid
bygglov.
För planens genomförande krävs överenskommelser om fastighetsbildning. Innan
kommunfullmäktige antar detaljplanen ska genomförandeavtal träffas med Kungälvs Energi.

Markförvärv
Kungälvs kommun äger idag all mark inom planområdet, med undantag av fastigheten Tippen 1,
där befintligt fjärrvärmeverk är placerat och som ägs av Kungälv Energi. Fastighetsindelningen
avses regleras enligt värmeverkets nya utbredning och hela det nya området förvärvas av Kungälv
Energi. Värmeverkets nya utbredning avses regleras från Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29
till Tippen 1. Separat överenskommelse träffas för detta mellan Kungälvs kommun och Kungälvs
Energi.

Ansvariga myndigheter/upplysningar
Ansökan om bygglov/marklov
Bygglov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansökan om fastighetsbildning görs hos statliga Lantmäteriet i Göteborg.
Dispenser och tillstånd
Miljötillstånd och tillstånd för vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen.
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Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs
kommun.
Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen tillhörande
fastighetsförteckningen. Kungälvs Kommun är markägare av hela planområdet, med undantag av
fastigheten Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi.
Erforderlig fastighetsbildning
Kungälv Energi äger fastigheten Tippen 1 där befintligt fjärrvärmeverk är placerat. Fastigheten
omfattar det område som i gällande detaljplan 1781, laga kraft 1995-07-19, är reglerat med
användningen E1 – värmeverk. Utbyggnaden av värmeverket föreslås ske delvis på del av det
område som är reglerat som allmän platsmark – NATUR samt på område som idag saknar
detaljplan. Detta område, dvs del av Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29, avses planläggas som
kvartersmark (teknisk anläggning) och fastighetsregleras till Tippen 1.

Gemensamhetsanläggningar
Den del av Energivägen som ingår i detaljplanen är markerad med g1 och ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Kungälvs kommun (renhållning) och Kungälvs
Energi.
Ledningsrätt
Det finns en ledningsrätt som belastar Munkegärde 1:1, till förmån för Kungälv Energi.
Ledningsrätten påverkas inte av planens genomförande.
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Servitut
Tippen 1 har officialservitut för väg på Munkegärde 1:1. Det finns även avtalsservitut för
fjärrvärmeledningar till förmån för Tippen 1.
Markavvattningsföretag
Öster om området, utanför föreslagen plangräns, finns ett markavvattningsföretag.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning inte
tas ut.
Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen.
Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad.
Framtida driftkostnader
Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.
Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har
kommunalt vatten men enskilda avloppsanläggningar.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Dagvatten,
och i tillhörande dagvattenutredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig
lösning.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten
och spillvatten, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig
lösning.
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Släckvatten
Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar och
risker, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig lösning.
Gator och allmän plats
Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara
kvartersmark, nu ingående i E3 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan.
Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är
huvudman.
Parkering
Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet.
Avfall
Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten.
Marksanering
Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas.
El-, bredband och teleförsörjning
Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER



Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun
Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP

Kungälvs kommun 2021-05-31
För Samhälle och utveckling

Johan Hellborg
Planarkitekt

Henrik Johansson
Enhetschef Plan
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Handläggarens namn
Christoffer Bjarneberg
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Samverkansavtal för Västra Tunge (Dnr KS2020/1589-1)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2014-11-19 § 403, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
Ytterby-Tunge 2:72 och 2:3 m fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, förskola och eventuellt lokaler.
Bostäderna avses att tillkomma genom nybyggnad av flerbostadshus. Bostäderna planeras få
blandade upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt). Större delen av aktuellt område ägs av
exploatörerna. Kommunen äger ingen mark inom detaljplanen.
Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan
Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB har tagits fram vars syfte är att ange
förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom Västra Tunge samt anger villkor och
förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi,
genomförandefrågor och övrigt samarbete.
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Västra Tunge samt
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en
överenskommelse med fastighetsägarna om finansiering av bl.a. allmän plats.
Juridisk bedömning
För att konkretisera exploateringsplanerna krävs ny detaljplan i enlighet med plan- och bygglag
(2010:900) 4 kap 3 §.
Bakgrund
Del av Ytterby-Tunge 2:72 ägs av Ytterby Fastighetsutveckling AB (Trivebo).
Del av Ytterby-Tunge 2:3 (ny fastighet) ägdes av Jan Torsten Tungebo och ägs nu av Ytterby
Bostadsutveckling AB enlig köp. Köpekontraktet har, tillsammans med ansökan om
avstyckning, skickats in till Lantmäteriet. Lantmäteriet handlägger ärendet nu och i det fall
ärendet vinner laga kraft kommer en ny fastighet att bildas där Ytterby Bostadsutveckling AB
är ägare. I det fall lantmäteriärendet ställs in kommer ingen ny fastighet att bildas och ägandet
kommer att återgå till Jan Torsten Tungebo.
Kommunstyrelsen gav 2014-11-19 § 403, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
Ytterby-Tunge 2:72 och 2:3 m fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, förskola och eventuellt lokaler.
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bostäderna avses att tillkomma genom nybyggnad av flerbostadshus. Bostäderna planeras få
blandade upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt). Större delen av aktuellt område ägs av
exploatörerna. Kommunen äger ingen mark inom detaljplanen.
Samverkansavtalet har tecknats med syftet att reglera samarbetet mellan kommunen och
exploatörerna och om möjligt skapa förutsättningar för mellan 200-400 bostäder.
Verksamhetens bedömning
Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan
Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB har tagits fram vars syfte är att ange
förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom Västra Tunge samt anger villkor och
förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi,
genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga förutsättningarna för exploatering
regleras i exploateringsavtal inför att detaljplanen antas.
Inför detaljplanens antagande tecknas ett exploateringsavtal för att reglera detaljplanens
genomförandefrågor och omfattning av exploateringsbidrag samt medfinansieringsersättning.
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Västra Tunge samt
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en
överenskommelse med fastighetsägarna om finansiering av bl.a. allmän plats.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens
resultatmål
Samverkansavtalet för Västra Tunge kopplas till kommunstyrelsens resultatmål om att
planberedskap ska finnas för bostäder samt bidrar till resultatmålet ökad kollektiv
jobbpendling genom att tillskapa fler bostäder kollektivtrafiknära.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning kommer det att redogöras för planområdets förhållande till de
miljömål som bedöms relevanta för kommande planförslag.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Samverkansavtalet är upprättat i överenstämmelse med Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I planarbetet för Västra Tunge studeras hur medborgare och brukare påverkas.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna betalas av Ytterby Fastighetsutveckling AB enligt plankostnadsavtal.
Exploatörerna betalar exploateringsbidrag som avser den faktiska kostnaden för utbyggnad av
allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra detaljplanen.
Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som tydliggörs i
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detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande
exploateringsavtal.
Kommunen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning i samband med
framtagandet av exploateringsavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna Riktlinjer för
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Ytterby Fastighetsutveckling AB, Jan Torsten Tungebo samt Ytterby Bostadsutveckling AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att underteckna
samverkansavtalet.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till:

Christoffer Bjarneberg, Kart och mark

För kännedom till:

Daniel Markänger, Kart och mark
Fredric Norrå, Planering och myndighet

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och
myndighet
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Handläggarens namn
Kristina Hellström
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2021-06-01

Tjänsteskrivelse Västkustleden (Dnr KS2020/1781-2)
Sammanfattning
Västkuststiftelsen har tagit fram ett förslag till en nationell cykelled genom Bohuslän,
mestadels på redan befintliga cykelvägar i kommunen. Verksamheten gör bedömningen att en
skyltad cykelled genom Kungälvs kommun enbart har positiva effekter på både medborgare
och verksamheter längs sträckan.
Förslag till beslut är att ansluta kommunen till arbetet med cykelleden.
Juridisk bedömning
Ansvar och drift för de olika delarna av den föreslagna Västkustleden kommer att fungera som
idag; att det är respektive väghållare som har ansvaret att leden håller beslutad standard.
Ingen annan juridisk bedömning bedöms vara nödvändig.
Bakgrund
På årsmötet i Ett enat Bohuslän våren 2020 fattades det beslut om att fortsätta arbetet med en
framtida cykelled mellan Göteborg och Svinesund. Leden blir en förlängning av Kattegattleden
och en del av det europeiska nätet Eurovelo.
Ett förslag till sträckning av leden har tagits fram och en analys har gjorts av nödvändiga
åtgärder för att få till en trafiksäker led. Ärendet om att bilda en nationell led kommer att
beslutas av Trafikverket och det kommer att krävas en del åtgärder på vissa sträckor, dock inga
föreslagna ändringar i Kungälvs kommun. Sträckningen genom vår kommun går mestadels på
redan befintliga cykelvägar. I praktiken innebär en ny cykelled åtgärder som ny vägvisning
(skyltar), hemsida för leden, marknadsföring mm.
Västkuststiftelsen samordnar arbetet med Västkustleden och för att komma vidare i
hanteringen hos Trafikverket behövs ett godkännande från alla sju kommuner längs sträckan
om ett deltagande arbetet med att skapa en nationell cykelled.
Verksamhetens bedömning
Om/när Västkustleden blir verklighet finns flera fördelar och få nackdelar. Fler kan få upp
ögonen för arbetspendling eller fritidscykling och en marknadsföring av leden bidrar till fler
cyklister. Fler cyklister är ett bra underlag för fler besökare till lokala näringslivet och
verksamheter längs sträckan.
Cykelturismen i Sverige är på frammarsch och växer fortlöpande. En nationell cykelled sätter
Kungälvs kommun på kartan som en del i ett enat och sammanhållet Bohuslän.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Att skapa en nationell sammanhängande cykelled genom Bohuslän ger kraft till två av målen,
dels mål 3 (Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar), och mål 7 (Att underlätta för
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen). Om fler medborgare kan använda sig
ADRESS

TRAFIK GATA PARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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av cykelleden för fritidscykling och/eller arbetspendling kan klimatutsläppen minskas och en
aktiv fritid gynnas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 3 God hälsa och välbefinnande. Här finns delmål om både minskat antal trafikolyckor
samt minskat antal sjukdomsfall orsakade av bland annat luftföroreningar. Ett ökat cyklande
kan bidra till uppfyllande av båda dessa delmål i och med minskad biltrafik och minskade
avgasutsläpp till luft.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen, med delmål om att tillhandahålla tillgång till säkra,
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. En cykelled gynnar
detta mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Både i den övergripande Trafikplanen (2017) och Plan för attraktiva stråk och miljöer för gång
och cykel (2020) betonas vikten av ett större hållbart resande av vilket cyklismen är en stor del.
Det finns många positiva effekter med ett ökat cyklande; både för den personliga hälsan och
för miljön i och med en minskad biltrafik med minskade avgasutsläpp.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Västkustleden ska bidra till en stark utveckling av cykelturism och är ett redskap för både lokal
rekreation, transport, besöksnäring och näringslivsutveckling.
Genom att skapa en sammanhängande cykelled inspirerar man till aktiv rörelse vilket gynnar
folkhälsan hos många grupper av medborgare.
Ekonomisk bedömning
De medel som krävs av varje kommun längs Västkustleden är gemensamma kostnader såsom
drift av ledens hemsida, besöksräkning, skyltar mm. Västkuststiftelsen har gjort bedömningen
att denna kostnad landar på 20 000 kr/år och kommun. Det är enheten Trafik Gata Park som
kommer att hantera drift och skötsel på de delar av leden där kommunen är väghållare. Utökad
driftbudget för TGP, till följd av Västkustleden, hanteras i ordinarie budgetförfarande för drift
av gata när beslut om ledens införande tagits.
Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun ansluter sig till deltagande i arbetet med att skapa en nationell
cykelled, Västkustleden.

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Expedieras till:

Kristina Hellström

För kännedom till:

Jessica Waller, Mikael Svensson

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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Erik Liedner
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Planbesked för bostäder, Marstrand 39:9 (Dnr KS2021/0472-3)
Sammanfattning
På aktuell fastighet, Marstrand 39:9, finns i nuläget två bostadshus som är sammanbyggda i
vinkel. För det norra huset finns byggrätt. För det södra huset finns ingen byggrätt för
bostadshus. För en mindre del av den mark där det södra bostadshuset är beläget finns
byggrätt för en komplementbyggnad. Övriga delar av den mark där det södra huset är placerat
utgörs av prickmark, d v s mark som ej får bebyggas.
Detta innebär att om det södra huset brinner ned medges inte byggande av ett nytt bostadshus
på den plats där det nedbrunna huset stod.
Ansökan avser att på fastigheten möjliggöra att planlägga för bostäder på den plats där det
södra huset är beläget.
Ett positivt planbesked föreslås.
Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Bakgrund
Ansökan avser bostäder.
Lagfarna ägare till fastigheten är fyra personer och ett dödsbo. Sökanden är en av ägarna.
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger att fastigheten ligger inom
tätortsavgränsning för serviceort.
Aktuell fastighet omfattas av detaljplan nr 878, lagakraftvunnen 1982-10-07, medger
kvartersmark Bostäder för aktuellt område.
På fastigheten finns en byggnad som består av två sammanbyggda hus i vinkel, se Bilaga
Kartor. Enligt kommunens kartdatabas är de två vinkelställda husen uppförda under perioden
1910-1929. För det norra huset finns byggrätt för bostadshus. Det södra huset saknar byggrätt
ADRESS

PLAN

TELEFON
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E-POST
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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för bostadshus. Större delen av det södra huset står på prickad mark, dvs mark som inte får
bebyggas. En mindre del av det södra huset står på mark med byggrätt för komplementbyggnad.
Fastigheten är ca 365 kvm. Byggnadsarean för det sammanbyggda huset (det södra och västra
huset) är ca 150 kvm. Det södra huset, dvs den del av byggnaden som ligger utanför byggrätt
för bostadshus, mäter ca 83 kvm.
Aktuell detaljplan är från 1981. Den föregicks av en detaljplan från 1934. När 1934 års
detaljplan upprättades fanns redan de två vinkelställda byggnaderna. Den norra byggnaden var
något mindre än befintlig byggnad. I 1934 års detaljplan gjordes mer eller mindre all inre
kvartersmark på Marstrandsön till prickad mark, även om där fanns bebyggelse. Skäl till detta
lär vara att undvika att eventuella bränder sprider sig och att släppa in mer ljus på gårdarna.
När aktuell detaljplan togs fram 1981 gavs byggrätt till ett område som inrymde det norra
huset inklusive en yta som möjliggjorde en utbyggnad av det norra huset norrut. Det norra
huset har senare byggts ut enligt den utökade byggrätten. Där det södra huset stod, och än idag
står, skapades i den nya detaljplanen en yta för komplementbyggnad, dock endast på en yta
som motsvarar en mindre del av det södra huset. Övriga delar av marken där södra huset står
är prickad mark på plankartan. I samband med att nu gällande detaljplan togs fram framförde
dåvarande fastighetsägare erinringar över att det södra huset inte ges byggrätt. Svaret som gavs
var att det berodde på brandbedömningar.
Sökanden önskar planlägga för bostadshus på den mark där det södra huset står. Skäl till att
ansöka om planändring är att byggnaden inte får återuppbyggas om den skulle brinna ner.
Marken där södra huset är beläget utgörs, enligt SGU:s jordartskarta, av urberg och postglacial
sand.
Det södra huset ligger 6-10 möh. Intilliggande gata ligger på 2,5-3 möh. Detta kan jämföras
med 3,4 möh som är ”framtida högsta högvatten, säkerhetsnivå 2 med 1 m säkerhetsmarginal”. Platsen där sökanden ansöker om byggrätt ligger alltså på en nivå som inte riskerar
att översvämmas vid framtida högsta högvatten.
Marstrandsöns bebyggelse är en högt värderad kulturmiljö. Den utgör riksintresse för
kulturmiljövård och är ett kommunalt kulturmiljöobjekt. Fästningen och större delen av öns
bebyggelseområde, däribland den del av staden där aktuell fastighet ligger, är även klassad som
fornlämning.
Det södra huset är nyrenoverat på ett sådant sätt att det harmonierar med de kulturmiljövärden som utgör grund till riksintresset för kulturmiljövård.

Verksamhetens bedömning
Om ny detaljplan, med innebörd enligt ansökan, inte tas fram får det södra huset inte
återuppbyggas om det skulle brinna ner.
Det södra huset är väl anpassat till riksintresset för kulturmiljövård. Om huset brinner ner
försvinner en detalj i den helhet som utgör riksintresse för kulturmiljön. Om detaljplan medger
att nytt hus byggs på samma plats finns möjlighet att återskapa den byggnad som, med sin
nuvarande utformning, är väl anpassad till riksintresset.
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Förvaltningen finner att innehållet i ansökan kan prövas i en detaljplanläggning. Utredningar
kan behöva genomföras inom ramen för detaljplaneläggningen, exempelvis rörande geoteknik.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ett positivt planbesked är i linje med Resultatmål 11 ”Planberedskap ska finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ansökan är i linje med mål nummer 11 Hållbara städer och samhällen. Hållbarhet uppnås bl a
genom att utnyttja marken på ett resurssnålt sätt, t ex genom att förtäta samhällen. Om det
södra huset brinner ner och detaljplanen inte medger att ett nytt hus byggs på samma plats
innebär det i praktiken att staden Marstrand glesas ut.
Delmålet 11.4 är Skydda världens kultur- och naturarv. Att möjliggöra att ett likadant hus som
befintligt hus (södra huset) återuppbyggs efter en brand är att skydda kulturarv.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
En av målsättningarna i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2020-2022 är att var och en
av kommunens en serviceorter på lång sikt ska ha en befolkning på 3 000 invånare för att ha
underlag för ett grundutbud av service. Marstrand är en av kommunens serviceorter. Om det
södra huset på den aktuella tomten brinner ned utan möjlighet att återuppbyggas motverkas
målsättningen att Marstrand på lång sikt ska en befolkning på 3 000 invånare.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ur ett barnperspektiv kan möjliggörandet av byggande av ett hus efter en brand på platsen där
södra huset står idag, även betyda att fler barn får uppleva att växa upp i – alternativt besöka
på somrarna - ett samhälle som är tryggt för barn.
Ekonomisk bedömning
Ett positivt beslut på ansökan innebär inga kostnader för kommunen. Planläggningen bekostas
av sökanden och att ett plankostnadsavtal skrivs när planarbetet påbörjas.
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Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan.
3. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2022
och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 9.520 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Marcus Dunér, Södra Tandåsgatan 28, 412 67 Göteborg, (duner.marcus@gmail.com)
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling

För kännedom till:

Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling
Anders Holm, Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling
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Ansökan om planbesked för bostad, Marstrand 3:39

Bilaga Kartor

Läge för fastigheten Marstrand 39:9. På tomten finns två vinkelställda och hopbyggda bostadshus.
Planansökan gäller den yta som det södra huset (se pil) är placerat på.

19 Planbesked för Marstrand 39:9 - KS2021/0472-3 Planbesked för Marstrand 39:9 : Bilaga Kartor

Ortofoto och utsnitt ur detaljplan. Som framgår av detaljplanens plankarta ligger merparten av det södra huset på prickmark, dvs mark som ej får bebyggas.
Västra delen av marken där södra huset är placerat utgörs av korsmark, dvs en byggrätt för kompletteringsbyggnad.

19 Planbesked för Marstrand 39:9 - KS2021/0472-3 Planbesked för Marstrand 39:9 : Bilaga Kartor

Bygglovsritning till det befintliga södra huset.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Erik Liedner
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2021-06-01

Planbesked för ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd (Dnr
KS2021/0493-3)
Sammanfattning
Ansökan gäller del av fastigheten Rollsbo 1:32. Befintlig detaljplan medger byggande av
industri men den del av detaljplanen som planansökan avser har planbestämmelser som
innebär restriktioner mot byggande.
Ansökan avser att på aktuell del av fastigheten ta bort de planbestämmelser som innebär
restriktioner mot byggande vilket i sin tur innebär att aktuellt markområde får användas för
industriändamål.
Den sökta planändringen överensstämmer med den befintliga detaljplanens syfte.
Ett positivt planbesked föreslås.

Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Bakgrund
Ansökan avser industri.
Aktuellt område utgör del av fastigheten Rollsbo 1:32. Den utgör en markremsa som är 170 m
lång och 20 meter bred på det bredaste stället. Arealen är ca 2 300 m2.
Det aktuella området är beläget i Rollsbo, strax väster om Rattgatan. Det utgör en markremsa
med naturmark mellan befintligt verksamhetsområde i sydöst och i nordväst av naturmark
som är under omvandling till verksamhetsområde.
Lagfaren ägare tillfastigheten är Bokab. Sökanden är densamma.
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger verksamhetsområde för aktuellt
område.
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Aktuell fastighet omfattas av detaljplan nr 362, lagakraftvunnen 2020-03-24. Planens syfte är
att möjliggöra ett verksamhetsområde, i anslutning till befintliga verksamheter i Rollsbo. För
aktuellt område gäller användningsbestämmelsen J, som möjliggör industriändamål.
Användningen begränsas dock av bestämmelserna:
- Prickad mark som innebär att marken inte får förses med byggnad
- n2 som anger att Slänter ska täckas med mjuka massor och vara vegetationsklädda
- n3 som anger att Markens höjd får inte ändras och naturkaraktär ska bevaras.
I sydöst angränsar markremsan till industrifastigheterna Kondensatorn 7, 3 och 5.
Fastighetsägarna till Kondensatorn 3 och 5 har en önskan att förvärva mark mot nordväst för
att expandera sin verksamhet. Syftet med ansökan är att ta bort bestämmelserna n2 och n3
samt prickad mark så att det blir möjligt att bebygga marken.
Sökanden har tagit fram ett utkast till ändrad plankarta, se bilaga. Av bilagan framgår det
aktuella området samt utbredningen av de planbestämmelser som enligt ansökan ska tas bort.
Inga naturvärden eller kända fornlämningar finns inom aktuellt område. Marken är i huvudsak
kal.
I anslutning till aktuellt område finns VA-försörjning.
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser
att bl.a. vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet
ange bl.a. den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett
fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.
Verksamhetens bedömning
Ansökan överensstämmer med den befintliga detaljplanens syfte.
Markremsan har varken naturvärden eller estetiska värden och ligger inte i exponerat läge från
Rattgatan sett. Ingen påverkan på omgivningen förväntas. En exploatering får dock inte leda
till en ökad mängd dagvatten lämnar området.
Utredningar som kan behövas kan gälla geoteknik och dagvatten.
En planläggning enligt ansökan bedöms vara lämplig.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Detaljplanering av aktuell fastighet svarar det mot det strategiska målet ”En ökad samordning
mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Planansökan överensstämmer med målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
genom att förtäta och därmed effektivisera verksamhetsområdet.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Vid exploatering ska Dagvattenpolicyn följas. Det innebär bl a att krav ska ställas på att
fördröjning av dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering
och ombyggnad i befintliga områden.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En utvidgning av verksamheterna kan innebära fler arbetstillfällen.
Ekonomisk bedömning
Planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas med exploatören.
Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan.
3. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2021
och detaljplan antas 2022. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 9.520 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Bokab, Trädgårdsgatan 9, 44230 Kungälv, (lars.pettersson@kungalv.se)
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling

För kännedom till:

Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling
Anders Holm, Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling
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UPPLYSNINGAR

Dagvatten från kvartersmark ska renas från slam- och oljeföroreningar i lokal
behandlingsanläggning innan det leds till kommunalt ledningsnät för dagvatten.

Inlopp till servis för dagvatten ska kunna stängas med oljefällor.

BESLUT
Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-06
Laga kraft 2020-03-04

Planområdets läge

Planhandlingar:
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Illustrationskarta

ANTAGANDEHANDLING
Övriga handlingar och utredningar :
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Gestaltningsprogram
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

Varje fastighet ska kunna stänga sina fördröjningsmagasin och brunnar, som skydd mot
spridning av kontaminerat vatten.

- Trafikutredning

Vid utformning och höjdsättning av området ska risken för skyfall motsvarande minst ett 100
års regn beaktas.

- VA-och dagvattenutredning

Dagvatten från tomtmark ska omhändertas via fördröjningsmagasin innan avledning till allmän
dagvattenledning. Fördröjningsmagasinets vattenvolym ska beräknas utifrån fastighetsareal
enligt formeln: [Vattenvolym m3] = [Fastighetsarea m2] x 228 x 0,85 x 1,25 x 0,6 / 10000.

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.
Med nollplan avses kommunens nollplan.
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- PM Mobilitetsutredning
- Naturinventering
- Naturvårdsutlåtande
- Kommentar naturvärden
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Landskapsbildsanalys

- Arkeologisk utredning 2016
- Arkeologisk förundersökning 2017
- Arkeologisk förundersökning 2018
- Geoteknisk utredning
- Bergsteknisk rapport
- Kompletterande geoteknisk utredning
- Bergstabilitet och blockutfall
- Hydrogeologiskutredning
- Riskanalys för farligt gods Bohusbanan

DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER

ROLLSBO VÄSTERHÖJD,

Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 m fl.

med ändringar

Kungälvs kommun

- Skrivelse kring risk, luftföroreningar
- PM juridisk bedömning luftföroreningar
- Industri- och byggplatsbullerutredning
- Utlåtande om förslag till platser för
utfyllnad med mjuka massor

UPPRÄTTAD 2019-04-17 REVIDERAD 2020-02-06
ÄNDRAD XXXX-XX-XX UTKAST 2021-03-29

- Planprogram 2012
Framtagen av Karin Edeskog, Norconsult AB

Fredric Norrå
Tf. planchef

Kenneth Fondén
Projektkoordinator

Aktnr: 362
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För fastighet upp till 6000 kvm är högsta utnyttjandegrad i
byggnadsarea 40 % av fastighetsarean. För fastighet större än eller
lika med 6000 kvm och mindre än 10 000 kvm är högsta
utnyttjandegrad i byggnadsarea 45 % av fastighetsarean. För
fastighet större än eller lika med 10 000 kvm är högsta
utnyttjandegrad i byggnadsarea 50 % av fastighetsarean

GRUNDKARTEINFORMATION

53

e3

25.6

17.0

33

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet är 35%

30

e2

25.5

e3 p1 f1

22

71

72
69

32

J

27
30

GA
TA

68

73

23

Största exploatering är 850 kvadratmeter byggnadsarea

0.0

22.1

28

32
24

e1

0.0

n1

el
el

dike
diikk
ke
e1

33

Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

21

Fornminnen

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

p1

23

dike
d
dik
di
ke
ke

12.0
12
.0
0

Väghöjder

Markens höjd över angivet nollplan

18

l1

41

E

g2

n1
L

56

J

Slänt

Kraftledning med skyddszon

Återplantering av träd ska ske. Marknivån får höjas med utfyllnad av
mjuka massor

n1

g2 u1

6.0

14.0
1
14
4.0
0

N 6418500

Mark och vegetation, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

g2

21
21.9

3
30

19

e3 p1 f1

43

24

Skötselväg för damm får anläggas

42

5
55

väg1

Traktgräns/fastighetsgräns

2
23

Marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av dagvatten
Damm för hantering av dagvatten ska finnas

21

45

Traktnamn/kvartersnamn
n
40

dike1

J1
e1

41

ROLLSBO/KONDENSATORN

damm1

39

1:32/10

N 6418600

38

Stängsel med minst 2,0 meters höjd och utan öppning ska finnas
där nivåskillnad i fastighetsgräns överskrider 1,0 meter

Utformning av allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

L

träd
trä
äd
ä
d

46

Berg i dagen
Höjdkurvor

Stängsel och utfart , 4 kap. 9 §

17

Odling och djurhållning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

41

L

Rutnätspunkt

20

Småindustri och hantverk

36

39

Barrskog

Industri

0.0

40

N 6418700

40

Tryckstegringsstation vatten

J
J1

träd1

12.5

Lövskog

E1

el1

12

NATUR

21 Samhällsbetalda rersor - :

Denna behandling '21 Samhällsbetalda rersor' har inget tjänsteutlåtande.
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Planbesked för Fjällsholmen 1:119 (Dnr KS2021/0611-2)
Sammanfattning
En ansökan om planbesked inkom i mars 2021. Syftet med ansökan är att utöka användningen
kvartersmark för att möjliggöra parkering. Sökande är Lilla Fjellsholmen AB.
Verksamhetens bedömning är att det är möjligt att uppfylla kraven på tillgänglighet genom att
anlägga allmänna tillgänglighetsparkeringar på den ytan framför byggnaden som är planlagd för
naturmark, kvartersväg. För att möjliggöra parkering för de boende krävs dock en planändring.
Enligt gällande detaljplan skulle all parkering (med undantag för tillgänglighetsparkering)
anläggas på Långholmen. Den gemensamma parkeringen på Långholmen har inte anlagts utan
parkering har istället anordnats på varje enskild fastighet.
Då parkering medgetts på samtliga småhusfastigheter på Trälen finns det inte anledning till att
detta inte ska tillämpas även för fastigheten Fjällsholmen 1:119. Förvaltningen bedömer att en
planändring för att möjliggöra parkering för de boende ska genomföras. Förvaltningen vill
även upplysa om att parkeringsplatser och vägar på Trälen inte får asfalteras enligt gällande
detaljplan och att detta även ska framgå av planändringen.
Den sammantagna bedömningen är att ett positivt planbesked bör ges.
Juridisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Bakgrund
Syftet med ansökan är att utöka användningen kvartersmark på mark som är planlagd för
allmän platsmark natur, för att möjliggöra parkering. Sökande är Lilla Fjellsholmen
Development AB.
Gällande detaljplan för Trälen vann laga kraft 2007. Detaljplanens genomförandetid var 10 år.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra byggnation av fritidsbostäder, vilket framgår av
detaljplanens titel och syfte. Under detaljplanens genomförande har 74 sjöbodar och 63
friliggande fritidshus byggts. Utöver detta har även ett flerfamiljshus med 11 lägenheter byggts
på fastigheten Fjällsholmen 1:119, där det tidigare fanns en restaurang.
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Aktuell fastighet (rött) och aktuell yta (blått).
I samband med byggnationen av flerbostadshuset har det uppmärksammats att detaljplanen
inte möjliggör parkering på/intill aktuell fastighet och byggnad. Sökande önskar därför att
genomföra en mindre planändring för att möjliggöra parkering i direkt anslutning till
byggnaden. Föreslagen åtgärd innebär att del av fastigheten Fjällsholmen 1:16 som idag är
planlagt för allmän plats, natur och kvartersväg istället planläggs för kvartersmark och anläggs
för parkering.
Kraven på tillgänglighet och användbarhet på tomter i BBR gäller inte för fritidshus (BFS
2017:5). Parkeringsbehovet säkerställdes i gällande detaljplan genom att samtliga parkeringar
för fritidshusen på Trälen skulle placeras på Långholmen. Genomförandet av detaljplanen har
dock blivit ett annat, då parkering istället har anlagts på samtliga enskilda fastigheter och
parkeringsytan på Långholmen inte anlagts.

Gällande detaljplan.
På aktuell fastighet har bygglov beviljats och tomten har bebyggts med ett flerbostadshus med
11 lägenheter. Flerbostadshus kan inte räknas som fritidshus och krav på tillgänglighet gäller
därför för den aktuella byggnationen. Eftersom bygglov beviljats har kraven på tillgänglighet
ansetts uppfyllda. Behövs fler RHP-platser kan de anläggas på allmän platsmark, i detta fall
naturmark – kvartersväg.
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Den aktuella ytan är grusad och har enligt uppgift tidigare nyttjats för parkering till den
dåvarande restaurangen.
Enligt gällande detaljplan får parkeringsplatser och vägar inte asfalteras.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är det är möjligt att uppfylla tillgänglighetskraven genom att
anlägga tillgänglighetsparkeringar på den ytan framför byggnaden som är planlagd för
naturmark, kvartersväg.
För att möjliggöra parkering för de boende krävs dock en planändring. Genomförandet av
detaljplanen har inte blivit likt avsikten i detaljplanen, där Trälen avsågs bli nästintill en bilfri ö
och all parkering skulle anläggas på Långholmen.
Då parkering medgetts på samtliga fastigheter på Trälen finns det inte ingen anledning till att
detta inte ska undantas även för fastigheten Fjällsholmen 1:119. Förvaltningen bedömer att
planändring för att möjliggöra parkering ska genomföras. Parkeringsplatser och vägar på
Trälen får inte asfalteras och detta ska även framgå i planändringen.
I ansökan står även skrivet om en önskan att anlägga en avskärmning ut mot gatan.
Förvaltningen vill vara tydliga med att det utifrån gällande planbeskrivning och
gestaltningsprogram är högst olämpligt. Avsikten var inte att trafik skulle ledas in på Trälen i
den utsträckning den nu görs. Det finns ingen motivering att sätta upp en sådan avskärmning,
då hastigheterna är så låga att sannolikheten för att bullerkrav skulle överskridas är mycket
liten.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd varken motverkar eller bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Föreslagen åtgärd varken motverkar eller bidrar till uppfyllelse av målen i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte relevant för aktuell ärende.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I det stora hela varken gynnar eller missgynnar föreslagen åtgärd medborgarnyttan.
Ekonomisk bedömning
En eventuell ändring av detaljplan kommer att finansieras av sökande.
Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
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2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2022
och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 9520 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Gunilla Carlsson Gremner, Plan, Samhälle och utveckling
Lilla Fjellsholmen Development AB, C/O Byggvesta AB, 582 23, Linköping

För kännedom till:

Henrik Johansson, Plan, Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan, Samhälle och utveckling
Ida Andersson, Plan, Samhälle och utveckling
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Naturvärdesinventering vid
Dammbergen, Kungälvs kommun

Naturcentrum projekt 2401 – NVI enligt Svensk Standard 199000
20201216
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Uppdragsgivare
Bokab
Kungälv
Uppdragsgivarens kontaktperson
Daniel Åhman
Tel: 0303-23 90 85
daniel.ahman@kungalv.se
Uppdragstagare
Naturcentrum AB
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund
Tel. 010-220 12 00
ncab@naturcentrum.se
Projektledning och granskning
Jonas Stenström
Tel. 010-220 12 01
Jonas.stenstrom@naturcentrum.se
Naturvärdesinventering och rapport: Erik Börjesson
Kartmaterial
Metria AB
Omslagsbild
Lövskogsmiljö med ek och hassel i naturvärdesobjekt 2, foto Erik Börjesson.
Foton i rapporten
Samtliga foton är tagna i samband med inventeringen av Erik Börjesson.
Denna rapport bör citeras
Börjesson, E & Stenström, J. 2020. Naturvärdesinventering vid Dammbergen,
Kungälvs kommun. Naturcentrum AB. Stenungsund.
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Sammanfattning
Naturcentrum AB har på uppdrag av Bokab genomfört en naturvärdesinventering av Dammbergen vid Ullstorp, Kungälvs kommun.
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 19 90
00 med detaljeringsgrad medel och med tillägget naturvärdesklass 4.
Inventeringsområdet omfattar cirka 93 ha och är beläget strax norr om Kungälvs tätort, öster om väg E6.
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt. Totalt omfattar objekt
med naturvärde ca 87 % av inventeringsområdet. Bland de identifierade naturvärdesobjekt finns bl.a. tre lövskogsmiljöer med högt naturvärde, naturvärdesklass 2, ett antal brynmiljöer med påtagligt eller visst naturvärde, stora sammanhängande blandskogsområden med visst naturvärde, naturvärdesklass 4
och flera sötvattensmiljöer med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3.

4
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Uppdrag
Naturcentrum AB har på uppdrag av Bokab genomfört en naturvärdesinventering av Dammbergen vid Ullstorp, Kungälvs kommun. Inventeringen ska kunna
utgöra underlag för utformning av förslag till detaljplan. Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard för naturvärdesinventering (SS199000:
2014).
Inventeringsområdet är beläget norr om Kungälvs tätort, öster om väg E6, avgränsat inventeringsområde framgår av karta 1.

Karta 1. Inventeringsområdets utbredning.
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Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard (SS 19 90 00: 2014). Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk
mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Med biologisk mångfald avses;
”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt
Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdeobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesbedömas.
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala
i tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde.
Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Vid
denna inventering har naturvärdesklass 4 ingått.
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Figur 1. Naturvärdesklasser.

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet med hjälp av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
•
•
•

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Naturvårdsverkets Skyddad natur
Skogsstyrelsens Skogens pärlor
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Jordbruksverkets databas TUVA
ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 och skyddsklassade arter perioden -1980-01-01 till 2020-05-01.

Fältinventering
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter
och arter av betydelse för biologisk mångfald.
Inventeringsområdet har inventerats vid följande tillfällen: 10 juni, 30 juni, 19
augusti, 8 september, 28 september och 29 september 2020.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med
olika detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad medel. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en
yta av 0,1 ha eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 50 m
och 0,5 m bredd.

Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med
olika tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
4.5.2 Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt
med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – identifieras och avgränsas

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt
nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige
utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och
RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av
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ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas
som hotade (ArtDatabanken, 2020).
Skyddade arter markeras i rapporten med § efter artnamnet. Med skyddad art
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ artskyddsförordningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att särskilt
beakta rödlistade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Stöd för en sådan praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket
2009) där följande står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas av skydd enligt förordningen bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt Svensk
häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför inte
beaktats i denna rapport såvida inte arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro
indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art
som tillhör denna kategori markeras med S efter artnamnet. Arter som enligt
Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har
inte beaktats vid naturvärdesbedömningen (Nitare 2000; Nitare 2019).
För varje Natura 2000-naturtyp finns en lista på typiska arter. Dessa används
för att bedöma ett områdes bevarandestatus. Typiska arter markeras med T efter artnamnet. En typisk art anses i första hand vara relevant för vissa naturtyper, men i praktiken kan många typiska arter även fungera som naturvårdsarter även i andra naturtyper.
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör
någon av ovanstående kategorier markers med NV efter artnamnet. Sådana arter kan vara mindre allmänna arter eller arter som kan betraktas som indikatorarter men som inte finns redovisade på officiella listor.

Övrigt om arter
Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag för naturvärdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och
skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område
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krävs normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar.
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna kommer att registreras
på Artportalen.

Nomenklatur – namnpresentation
Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn. För naturvårdsarter presenteras det vetenskapliga namnet första gången de omnämns i text eller i tabell. Namnen, såväl de svenska som de vetenskapliga, följer dyntaxa. I bildtexterna anges båda svenska och vetenskapliga namn.
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Resultat
Inventeringsområdet
Läge
Inventeringsområdet är beläget norr om Kungälvs tätort, i ett område där bostäder, industri och jord- och skogsbruk möts. Flera bostadsområden ligger i
direkt anslutning till inventeringsområdet, i både väster och öster. Söder om
inventeringsområdet finns industrier och norr om finns jordbruksmark. Längre
söderut finns Kungälvs mer centrala och tätbebyggda delar i närheten av
Nordre älv.

Beskrivning
Inventeringsområdet är ungefär 93 ha stort. Större delen är skogsmark, men
det förekommer några mindre delar med gräsmark, igenväxningsmark och
halvöppna hällmarker. I hela den skogsklädda delen av inventeringsområdet
finns en tydlig historik av att markerna varit öppna eller öppnare, både stenmurar och enar vittnar om det. Nästan all mark i inventeringsområdet är kuperad, med ett stort antal små bergsryggar och hällar med berg i dagen. Över hela
inventeringsområdet finns tydliga tecken på att ytan nyttjas för rekreation,
motion och friluftsliv. Markerade och spontana stigar bildar ett nätverk över
ytan och på ett par platser finns bänkar med eldstad.
I den södra halvan av området dominerar blandskog med stor andel tall och
björk. Åldern på träden varierar och det finns fläckvis ett tydligt inslag av död
ved. Skogen är första generationens skog i en igenväxningsprocess från att tidigare ha varit mer öppen.
I södra delen finns också ett antal planterade granbestånd med lägre naturvärde.
Den norra halvan av området är en större sammanhängande blandskog med ek,
bok och hassel. En mosaik av hedekskog, äldre senvuxna ekar i rasbranter och
på hällmarker, bestånd av nästan ren bokskog, lundar med ek och hassel,
hällmarker med ek, bok och tall och mindre partier med sumpig lövskog skapar
en mycket värdefull helhet här.
I alla väderstreck, utmed nästan hela inventeringsområdets begränsningslinje
finns brynmiljöer mot öppen mark. På flera platser är brynen lövdominerade
med en stor förekomst av bärande och blommande träd och buskar. I de
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solbelysta brynmiljöerna blir sådana resurser av nektar, pollen, bär och nötter
ofta extra rika och mycket värdefulla för en lång rad organismer, så som insekter och fåglar. Flera av brynen är blockrika miljöer, ibland rasbranter, i vilka
soliga lägen mot söder, väster och öster uppstår. Här finns möjliga livsmiljöer
kräldjursarter.
I nordväst finns ett område med lövsumpskog, framförallt björk. Här är mängden död ved riklig. Både liggande och stående döda träd skapar förutsättningar
för en lång rad arter knutna till död ved.
Flera småvatten finns i inventeringsområdet, både ett större fattigkärr med öppen vattenspegel och ett antal mindre dammar (5-10 m bredd). Dessa utgör
värdefulla livsmiljöer för bl.a. groddjur.
Områden som saknar naturvärde i inventeringsområdet utgörs främst av ung
till medelålders skog (främst planterad gran) och igenväxningsmarker med
lövsly eller näringsgynnad flora. Dessa områden saknar eller har liten betydelse
för biologisk mångfald och bidrar i sitt nuvarande tillstånd inte till mångfald
inom arter, mellan arter eller ekosystem.

Resultat av förarbete
Naturinventeringar
En inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun utfördes 1990, i den finns
ett stort lövskogsobjekt beskrivet i norra delen av inventeringsområdet1.
Hela inventeringsområdet och dess närområde är utpekade som värdetrakt för
skyddsvärda träd.2
Kungälvs kommun har tagit fram en naturvårds- och friluftsplan där all mark i
kommunen har bedömts utifrån dess skyddsbehov. Hela inventeringsområdet
har bedömts vara hänsynsnivå 2, samt ett mindre delområde i nordväst som
bedömts vara hänsynsnivå 1.3
En fördjupad friluftsplan har också tagits fram av Kungälvs kommun, med utgångspunkt i Naturvårds- och friluftsplanen. Här har tätortsnära naturmark

Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen
Västra Götaland.
2 Informationskartan, Länsstyrelsen i Västra Götaland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
3 Naturvårds- och friluftsplan för Kungälvs kommun. Kungälv 2005.
1
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bedömts och klassats utifrån potential som närrekreationsområde för kungälvsborna. I den pekas hela området ut som intressant för sin storlek och intressanta natur.4

Naturvårdsarter
På artportalen.se5 finns fynd registrerade av ett antal rödlistade arter i inventeringsområdet. Ett fynd av korallticka, NT, är gjort i direkt anslutning till de två
särskilt skyddsvärda ekar6 som växer i naturvärdesobjekt 14, fyndet är från år
2007. Ett fynd av igelkott, NT, från år 2019 finns från bebyggelsen strax norr
om naturvärdesobjekt 1. Sex olika rödlistade fågelarter har rapporterats in under häckningstid i naturvärdesobjekt 1 eller 2 (noggrannheten i koordinatuppgifterna är låg). Det gäller mindre hackspett NT, stare VU, kråka NT, björktrast
NT, grönsångare NT och svartvit flugsnappare NT.

Resultat av fältinventering
Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt (Karta 2.). Totalt omfattar objekt med naturvärde cirka 81 hektar av inventeringsområdet (cirka 87 %
av ytan). Identifierade naturvärdesobjekt utgörs av:
•

•

•

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Tre naturvärdesobjekt, samtliga lövskogsbiotoper i norra delen av inventeringsområdet. Ett stort
objekt med karaktär av hedekskog, en bokskog och en ädellövskog med
hassel.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Åtta naturvärdesobjekt,
utgörs av fem olika brynmiljöer, en damm, ett fattigkärr, en lövsumpskog och en liten hällmark.
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 13 naturvärdesobjekt, här
finns flera brynmiljöer, en igenväxningsmark, stora områden med
blandskog dominerad av tall och björk, grov granskog, mindre fuktstråk
och en öppen gräsyta med en fristående ek.

Katalog med beskrivning och foto av samtliga identifierade naturvärdesobjekt
finns på sidan 15–42.

Sjöstedt, O. m.fl. 2008. Närströvområden i Kungälv och Ytterby, inventering och åtgärdsplan. Kungälvs kommun.
5 www.artportalen.se, perioden 1980-2020.
6 www.tradportalen.se
4
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Karta 2. De identifierade naturvärdesobjekten.

Naturvårdsarter
Vid inventeringen har ett antal naturvårdsarter påträffats, från flera olika organismgrupper. Ett stort antal av fynden rör arten grönsångare, en rödlistad fågel (NT) som ofta häckar i löv och lövblandskogar, en naturtyp det finns gott om
i inventeringsområdet. Totalt gjordes 23 fynd av arten, samtliga gäller sjungande fåglar under häckningssäsong (besök i området 10 juni). En annan fågelart
som hördes vid samma besök var gök, en art som omfattas av Fågeldirektivet.
Vid flera av besöken har vanlig padda § och obestämda exemplar av arterna
vanlig groda/åkergroda § observerats, det finns flera lämpliga lekvatten för
groddjur i området. De fridlysta kärlväxterna lopplummer och revlummer bildar större bestånd på några platser i blandskogen i södra delen av inventeringsområdet. Alm CR påträffades längst i söder i kanten av igenväxningsområdet
där.
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Flera signalarter för skogliga miljöer påträffades i anslutning till de äldre träden
i norra delen av inventeringsområdet, så som trädporella, fällmossa, glansfläck
och stora mängder klippfrullania. De arterna visar på viss ålder och kontinuitet
i beståndet. I miljöer med hassel var signalarten krusig ulota vanlig, den har
dock ett lågt signalvärde på västkusten. Arten blåmossa, även kallad falsk vitmossa, är en signalart med lågt signalvärde, men då de bildar stora kuddar indikerar de en viss ålder i beståndet. I blandskogen i södra delen av inventeringsområdet fanns kuddar av blåmossa på 30–40 cm. Även signalarterna stor
revmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa och vågig sidenmossa påträffades i
många av naturvärdesobjekten. De arterna har samtliga ett lågt signalvärde på
västkusten7.

7

Nitare, J. 2000/2019 Signalarter/Skyddsvärd skog. Båda på Skogsstyrelsens förlag.
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Tabell 1. Påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet vid fältinventeringen.
Organismgrupp
Fåglar
Fåglar
Groddjur
Groddjur

Svenskt
namn
Grönsångare
Gök
Vanlig
padda
Obestämd
groda

Kärlväxter
Kärlväxter

Lopplummer
Revlummer
Alm

Kärlväxter

Liljekonvalj

Lavar
Mossor
Mossor

Glansfläck
Trädporella
Fällmossa
Klippfrullania
Stor revmossa

Kärlväxter

Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor
Mossor

Vetenskapligt namn

Kategori

Kommentar

NT

Totalt 23 sjungande hanar.

Fågeldirektivet
Bufo bufo

§

Rana sp.

§

Antingen vanlig
groda eller åkergroda.

§
§
CR
Typisk art för hedekskog.
S
S
S

Stora förekomster i
hedekskog.

S

Bazzania
trilobata
Ulota
Krusig ulota
crispa
Västlig hakmossa
Långfliksmossa
Blåmossa
Vågig sidenmossa

S
S
S
S
S
(S)

Stora kuddar.
Lågt signalvärde i
regionen.

Värdeelement
Naturvärdesinventeringen har gjort utan tillägget 4.5.4 Värdeelement, men
några särskilt värdefulla värdeelement som har påträffats redovisas på karta 3.
Det är några dammar som varit så små att de inte beskrivs som egna naturvärdesobjekt, och några grova träd.
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Karta 3. Särskilt intressanta värdeelement som noterats, även om de ej särskilt
eftersökts. Det kan förekomma fler värdeelement av liknande karaktär som ej beskrivs här.

Behovsbedömning – fortsatt arbete
För att få ett komplett underlag i en detaljplaneprocess rekommenderas följande fördjupade inventeringar och utredningar:
• Fågelinventering, som bör genomföras under perioden mars–juni.
• Groddjursinventering, som bör genomföras under perioden april–juni.
• Skötselplan för naturmark, för att ta tillvara och utveckla mervärden för biologisk mångfald och rekreation inom detaljplaneområdet samt förstärka
sambanden med omgivningen. En sådan plan bör tas fram parallellt med planering av bebyggelsen.
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Redovisning av naturvärdesobjekt

Objekt ID: 1 Lövsumpskog
Areal: 8, 89 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövsumpskog dominerad av björk, självföryngrad björkskog, sumpig
blandskog
Beskrivning: Ett större lövbestånd där många trädslag förekommer, men björk
är dominerande. Även asp, hassel, rönn och gran är lokalt vanliga. Beståndet är
självföryngrat genom igenväxande av tidigare öppen, förmodligen betad, mark.
Det förekommer träd i många olika åldersklasser och dimensioner. En stor del
av björkarna är unga och klena, men äldre och grova förekommer liksom enstaka grova aspar och granar. Död ved förekommer mycket rikligt i många olika
dimensioner, både som liggande och stående. Marken är till övervägande del
fuktig till sumpig. I den fuktiga miljön nybildas död ved snabbt och det finns
förutsättningar för en rik biologisk mångfald kopplad till sumpiga lövbestånd.
Livsmiljön lämpar sig bl.a. väl för arten mindre hackspett. Storleken av det
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sammanhängande sumpskogsområdet bidrar också i sig till att skapa ett högt
biotopvärde.
Biotopkvalitéer: Rik förekomst av stående, liggande klen och grov död ved,
flerskiktat bestånd, översilad mark, rik förekomst av mindre vattensamlingar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, trädporella S, krusig ulota S.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Flera uppgifter om rödlistade
fågelarter under häckningstid finns registrerade i objekt 1 eller 2 (låg noggrannhet i fynduppgifterna)8. Det gäller spelande mindre hackspett NT vid möjligt bohål, stare VU, varnande björktrast NT, spelande spillkråka NT, svartvit
flugsnappare NT samt grönsångare NT. Även en uppgift om igelkott NT finns
från bebyggelse precis norr om objekt 1.
Del av ett stort lövskogsobjekt som redovisats vid inventering av lövskogar i
Kungälvs kommun9.
Ett sumpskogsobjekt utpekat av Skogsstyrelsen ligger inom objektet.10

www.artportalen.se
Ehrencrona, D & Wedel, M. 1990. Inventering av ädellövskog i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen
Västra Götaland.
10 Skogsstyrelsen, fältinventering 1995.
8
9
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Objekt ID: 2 Hedekskog
Areal: 30, 48 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Hedekskog, rasbranter med ek, öppna hällmarker med senvuxen ek,
mager ek och bokskog.
Natura 2000-naturtyp: Hedekskog (i delar av objektet).
Beskrivning: Ett kuperat skogsområde med blandskog, främst ek, tall och bok.
Många av ekarna i området är senvuxna, med slingriga grenar och stammar,
vilket vittnar om ålder hos träden och magra förhållandena på växtplatsen.
Flera rasbranter med stor andel gamla senvuxna ekar sticker ut som extra värdefulla delar av objektet. I de norra och nordöstra delarna av objektet är boken
mer talrik än i övriga delar. Här finns också vissa färska spår av röjning och
avverkning. Grova bokar förekommer som enstaka träd spridda över ytan. Hassel förekommer i ett stort område i norra och nordvästra delen, växande som
buskskikt under ek, björk och bok. Det förekommer flera hällmarker med senvuxna ekar, solexponerade ytor, ljung och enar. Stenmurar och enbuskar vittnar om att området tidigare varit öppnare mark.
Biotopkvalitéer: Senvuxna ekar, rasbranter, död ved, solexponerade hällar
med ljung, hålträd, solexponerat röse
Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, trädporella S, glansfläck S, liljekonvalj (typisk art för hedekskog), grönsångare NT (minst åtta sjungande hanar), gök Fågeldirektivet, skogsvårdslagen.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.

19

23 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 3 Brynmiljö
Areal: 1, 29 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövbryn
Beskrivning: Ett lövskogsbryn mot betad åkermark. Träden är unga och av
klen dimension. Trädslagen är klibbal, asp och sälg. Karaktären är främst igenväxningsvegetation, men en del av karaktären hos ett skogsbryn finns. I området finns också en mindre gräsyta utan beteshävd vilken befinner sig i stark
igenväxning. Brynet är delvis flerskiktat och erbjuder föda och skydd genom ett
välutvecklat buskskikt med sälg, hallon och björnbär.
Biotopkvalitéer: Död ved i klena dimensioner, bärande och blommande träd
och buskar.
Tidigare uppgifter: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av
lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 4 Bokskog
Areal: 3, 09 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högsta naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Grov bokskog
Natura 2000-naturtyp:
Beskrivning: En biotop helt dominerad av grova bokar. Bokarna är stora och
gamla och en skuggig vegetationsfattig miljö typisk för grova bokskogar breder
ut sig under träden. Död grov ved förekommer i viss utsträckning på marken
och lagret av lövförna är tjockt. Vissa spår av röjning och avverkning förekommer och biotopen saknar tydliga tecken på lång kontinuitet, så som riktigt
gamla träd eller död ved som hunnit långt i sin nedbrytningsprocess.
Biotopkvalitéer: Grova bokar, grov död ved
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 5 Brynmiljö
Areal: 1,16 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Brynmiljö och betesmark med naturbeteskaraktär
Beskrivning: En brynmiljö med lövträd, främst ek, flera träd är gamla. Brynet
är flerskiktat med ett välutvecklat buskskikt, bärande träd och buskar förekommer. Betesmarken i direkt anslutning till brynet är kuperad, mager och trädbärande med tydlig karaktär av ett värdefullt naturbete, utanför inventeringsområdet övergår betet till en betad åkermark utan särskilda naturvärden.
Biotopkvalitéer: Bärande träd och buskar, gamla träd, naturbetesmark
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 6 Ädellövskog, hässle
Areal: 1,38 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Lövskog med ett stort inslag av hassel.
Beskrivning: En lundartad lövskogsmiljö med ett framträdande inslag av hassel. Hassel förekommer här som ett sammanhängande bestånd, ett hässle, med
talrika hasselbuskar med många stammar i varje, flera har äldre grova stammar. Övriga lövträd är björk, asp, bok och ek. Flera riktigt grova aspar och en
grov bok förekommer.
Biotopkvalitéer: Täta hasselbuskage, död ved
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Annan dokumentation om arter och biotoper: Del av ett stort lövskogsobjekt utpekat vid inventering av lövskogar i Kungälvs kommun.
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Objekt ID: 7 Hällmark
Areal: 0,16 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Hällmark, lövskogsbryn.
Beskrivning: Ett mindre objekt med stor andel öppen solexponerad hällmark.
Här växer ljung och bergssyra, liksom enbuskar, alla arter som hör samman
med öppna och varma hällmarksmiljöer. I det omgivande brynet finns ett välutvecklat buskskikt med bl.a. hassel.
Biotopkvalitéer: Öppna solexponerade hällar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, obestämd groda §.
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Objekt ID: 8 Blandskog
Areal: 8, 54 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner. I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med
död ved i alla dimensioner. Den fridlysta arten revlummer bildar stora mattor
på flera platser i objektet.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd
Naturvårdsarter: Revlummer §, grönsångare NT, vanlig padda §, stor revmossa S, blåmossa S, västlig hakmossa S, vågig sidenmossa S.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området och det finns en lägerplats här.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 9 Fuktstråk
Areal: 0,27 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Fuktstråk i barrskog och blandskog
Beskrivning: Mestadels öppen fuktig mark, med svag karaktär av fattigkärr. I
östra änden växer en del ung gran på ytan, längre i väster tar björken över. Unga
björkar, brakved, blåtåtel och vitmossor förekommer över hela ytan.
Biotopkvalitéer: Fuktstråk i skogsmark
Naturvårdsarter: Obestämd groda §.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 10 Fuktstråk
Areal: 0,28 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Fuktstråk i barrskog och blandskog.
Beskrivning: Mestadels öppen fuktig mark, med svag karaktär av fattigkärr.
Unga björkar, unga tallar, pors, blåtåtel och vitmossor förekommer över hela
ytan.
Biotopkvalitéer: Fuktstråk i skogsmark.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 11 Liten våtmark, fattigkärr
Areal: 0,57
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde
Dominerande naturtyp: Småvatten
Biotoper: Fattigkärr med öppen vattenspegel.
Beskrivning: Ett stort fattigkärr, delvis med öppen vattenspegel och en karaktär av våtmark. Vegetationen är fattigkärrets återhållsamma, tuvull, pors, sjöfräken, gul näckros, flera starrarter och blåtåtel. Miljön utgör ett potentiellt viktigt lekvatten för groddjur och möjlig häcknings och rastlokal för andfåglar och
vadarfåglar, som t.ex. skogssnäppa. Runt hela kärret växer skog alldeles intill
strandkanten.
Biotopkvalitéer: Öppen vattenspegel, potentiellt lekvatten för groddjur.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 12 Blandskog
Areal: 4,39 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner Längst i öster finns ett parti med äldre grova tallar vilka omger en lägerplats med eldstad och bänkar. Flera områden med grov granskog förekommer.
I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med död
ved i alla dimensioner.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området och det finns en lägerplats här.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 13, Lövskog, lövskogsbryn
Areal: 1,51 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung lövskog, lövskogsbryn
Beskrivning: En lövblandskog med främst bok, björk och ek, men även ett inslag av gran. Träden är av varierande dimension men majoriteten är unga träd
med klena till medelgrova stammar. Dock förekommer äldre och mer värdefulla
individer av både ek och bok. En damm förekommer som ett värdefullt inslag,
den är ca 10x5 m.
Biotopkvalitéer: Lövbryn, enstaka äldre lövträd, damm.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 14 Lövskogsbryn, rasbrant
Areal: 1,10 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Rasbrant med ek, jätteträd
Beskrivning: En lövdominerad brynmiljö med stort inslag av ek, men bok, tall,
gran, lönn och en. Längst i söder är biotopen en rasbrant med senvuxna och
gamla ekar blandat med yngre barrträd. Det är gott om risiga enar här vilket
vittnar om att skogen tidigare haft mer öppen karaktär. Längre mot norr planar
marken ut och krattekarna och barrträden ersätts av yngre lövträd men också
två mycket grova ekar. Ekarna har vida kronor som tydligt visar att de stått i
tidigare öppen mark. Deras stamomkrets är stor och ett av träden är mer än
314 cm vid eller under brösthöjd, något som gör det till jätteträd. Det andra
trädet är ett hålträd och båda är därmed särskilt skyddsvärda träd11.
Biotopkvalitéer: Rasbrant, senvuxna ekar, jätteträd av ek med sedan tidigare
registrerad rödlistad art och signalart, hålträd av ek, död ved
Annan dokumentation om arter och biotoper: Ett fynd av korallticka, NT,
finns registrerat i Artportalen12. Hålträdet av ek och jätteträdet av ek är registrerade hos Länsstyrelsen i Västra Götaland som särskilt skyddsvärda träd13.

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
12 www.artportalen.se
13 Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
11
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 15 Grov barrskog
Areal: 0,86 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Grov barrskog, blandskog
Beskrivning: En grandominerad blandskog, med ett stort inslag av grov tall.
Även ek och bok förekommer i objektet. Skogen är till viss del flerskiktad med
ett undre skikt av i undertryckt föryngring av gran och bok och med buskar av
brakved och rönn.
Biotopkvalitéer: Död ved.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 16 Gräsmark med fristående ek
Areal: 0,29 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövbryn, gräsmark med träd
Beskrivning: Ett mindre bryn och gräsmarksavsnitt i anslutning till bebyggelse. Ett visst buskskikt finns i brynet som består av en bård av lövträd, främst
ek, utanför en mer kompakt granskog. En medelgrov fristående ek växer en bit
ut från brynet och har utvecklat en vid krona, på sikt ett värdefullt träd.
Biotopkvalitéer: Fristående ek, bryn med visst buskskikt.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 17 Lövbryn
Areal: 3,37 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövdominerat bryn med ett stort inslag av både rasbrant och
hällmark. Senvuxna ekar och tallar förekommer i branterna. På hällarna är det
en, tall och gran som dominerar och det finns partier med mer flack terräng där
det växer en blandskog av björk, ek, tall och bok. Beståndet är mycket varierat
i ålder och dimension, från små plantor och ett lokalt tätt buskskikt till enstaka
grova bokar och gamla senvuxna ekar. I objektet finns också en damm som är
ca 5x5 m. Karaktären på beståndet som helhet är en igenväxande hällmark i ett
sent stadium.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT, blåmossa S,
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna tallar och ekar, grov bok, damm.

34

23 Beslut om att utöka planprogrammets område - KS2020/1014-11 Beslut om att utöka område planprogrammet för Dammbergen : NVI Dammbergen 20201216

Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401
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Objekt ID: 18 Gräs och buskmark
Areal: 1,20 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark
Biotoper: Buskmark
Beskrivning: En igenväxande gräsmark i ett sent stadium. Buskar och unga
träd av klibbal, asp, björk, fläder, flera salix-arter och någon enstaka alm. Stora
bestånd av hallon täcker delar av ytan. De täta buskagen och hallonsnåren erbjuder bra häcknings- och födosöksmiljöer för ett flertal arter av småfåglar, t.ex.
sångare.
Biotopkvalitéer: Täta buskage, vattenrikt öppet dike, bärande och blommande
träd och buskar
Naturvårdsarter: Alm CR.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 19 Ung blandskog
Areal: 1,60 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung blandskog av tall och björk.
Beskrivning: En hällmarksskog med nära uteslutande klena och unga träd av
främst tall och björk. Beståndet har en struktur av spontan självföryngring och
igenväxning av hällmarken. Inga tecken finns heller på gallring eller andra
skogsbruksåtgärder. Död ved i klena dimensioner har uppkommit genom självgallring.
Biotopkvalitéer: Klen död ved, självföryngrat bestånd.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401
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Objekt ID: 20 Lövskog, lövbryn
Areal: 1,50 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Ung till medelålders lövblandskog.
Beskrivning: En blandskog med bryn mot norr och väster. Asp och björk dominerar beståndet, men det förekommer också hassel, sälg, en och tall. En stor
del av ytan har en tydligt tvåskiktad struktur, dels högstammade aspar och björkar, dels ett kompakt uppslag av asp, björk och hassel. Spår av tidigare röjning
i beståndet. Brynet mot norr är flerskiktat med ett tydligt buskskikt med inslag
av bärande och blommande träd och buskar och täta buskage lämpliga för häckning. Enstaka hällar förekommer.
Biotopkvalitéer: Klen död ved, bärande och blommande träd och buskar.
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Kommentar: En större gångstig som även grusats leder in i inventeringsområdet här som en entré. I anslutning till objektet ligger också en förskola med skolgård som vetter mot skogen.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 21 Liten våtmark, lövbryn
Areal: 0,24 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Småvatten.
Biotoper: Medelstor damm med öppen vattenspegel, lövbryn, rasbrant.
Beskrivning: En stor damm med delvis öppen vattenspegel omgiven av en rasbrant med lövträd, bl.a. hassel, ek och björk. Miljön utgör ett potentiellt viktigt
lekvatten för groddjur.
Biotopkvalitéer: Öppen vattenspegel, potentiellt lekvatten för groddjur.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401

2020-12-16

Objekt ID: 22 Lövbryn
Areal: 1,20 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövdominerat bryn med ett stort inslag av både rasbrant och
hällmark. Senvuxna ekar förekommer i branterna. På hällarna är det en, tall och
ljung som dominerar. Beståndet är mycket varierat i ålder och dimension, från
små plantor och ett lokalt tätt buskskikt till gamla senvuxna ekar. Mot söder
finns en värdefull grovblockig rasbrant som till stor del är solexponerad och en
värdefull livsmiljö för bl.a. kräldjur. Karaktären på beståndet som helhet är en
igenväxande hällmark i ett sent stadium.
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna ekar, solexponerad grovblockig rasbrant
mot söder.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 23 Blandskog
Areal: 4,25 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Både levande och
döda enar vilka förekommer mycket rikligt liksom flera stenmurar vittnar om
att skogen tidigare varit mer öppen. Gamla och grova träd av både björk och tall
förekommer, men stora delar av området täcks av yngre skog i klenare dimensioner. I de delar av objektet där äldre träd växer förekommer också rikligt med
död ved i alla dimensioner.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd
Naturvårdsarter: Grönsångare NT.
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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Naturvärdesinventering Dammbergen, Kungälv, projekt 2401
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Objekt ID: 24 Gles blandskog
Areal: 2,40 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog på delvis öppen hällmark
Beskrivning: Ett stort område med trädklädda hällmarker. Tall och björk dominerar helt, men gran, asp, sälg, ek och bok förekommer. Stora delar av området är halvöppet med stort ljusinsläpp mot marken, här finns friska enar och
fläckvis mattor av ljung. Gamla och grova träd av både björk och tall, framför
allt de senvuxna tallar som finns här är gamla. I de delar av objektet där äldre
träd växer förekommer också rikligt med död ved i alla dimensioner. Längst i
söder finns några mindre dammar.
Biotopkvalitéer: Död ved rikligt förekommande, bohål, flerskiktat bestånd,
flera mindre dammar.
Naturvårdsarter: Blåmossa S (stora exemplar, ca 30 cm).
Kommentar: Området nyttjas mycket för friluftsliv, flera vältrampade stigar
genomkorsar området.
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NATURCENTRUM AB

Objekt ID: 25 Lövbryn
Areal: 1,33 ha
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Lövskogsbryn, rasbrant, blandskog.
Beskrivning: Ett lövbryn med ett stort inslag av både rasbrant och lövskog på
plan mark. Senvuxna ekar förekommer i branterna, liksom hassel, lönn, rönn
och tall. Nedanför branten, längst mot väster finns ett band av ekdominerad
lövskog mellan villorna i den omgivande bebyggelsen. Här finns enstaka riktigt
grova ekar samt flera grova sälgar. I övrigt består beståndet främst av klenare
ek, lönn, tysklönn, hassel, rönn och asp.
Biotopkvalitéer: Död ved, senvuxna ekar, solexponerad rasbrant mot söder.
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Meddelande
2020-09-09

Diarienummer
431-19002-2020

Bokab
att. daniel.ahman@kungalv.se

Kulturmiljöenheten
Niklas Ytterberg
Antikvarie
010-224 54 03

Angående arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Ullstorp 1:3 m.fl. i Kungälvs kommun
Länsstyrelsen beslutade den 24 juli 2020 om arkeologisk utredning steg 1
inom planområdet för Östra Ullstorp, inom fastigheterna Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 och Löstorp 2:8. Av bifogad redovisning framgår att Stiftelsen Bohusläns museum
har utfört utredningen i augusti månad 2020.
Vid undersökningen framkom ett flertal lämningar med olika antikvariska
bedömning. Dessa utgörs av brott/täkter, brunn, fyndplats, kolningsgropar,
odlingssten och stenpackningar, hägnad, vattenhål, hålväg samt husgrunder/lägenhetsbebyggelser. Lämningarna finns redovisade på bilagt kartmaterial. Därutöver lokaliserades ett antal troliga lägen för fornlämningar
som inte är synliga ovan mark. Dessa är i bilagan markerade i kartorna som
”boplatsläge”.
Länsstyrelsen bedömer att vissa av de registrerade lämningarna är
fornlämningar. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens (KML) bestämmelser. Ingrepp i fornlämning får inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd
enligt 2 kap 12 § KML. Det ska också poängteras att fornlämningarna inte
har avgränsats, och att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form
av ett fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma
lagskydd som fornlämningen.
För de områden som bedömts utgöra troliga lägen för fornlämningar
(”boplatslägen”) ställer Länsstyrelsen krav på fortsatt arkeologisk utredning,
steg 2, med syftet att fastställa lämningarnas antikvariska status. Samma
krav gäller också lämningar som har en osäker status efter arkeologisk utredning steg 1, så som kolningsgropar och hålväg. Ni bör därför ta kontakt
med Länsstyrelsen för att påbörja den arkeologiska utredningen, steg 2.
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta fram underlag som gör det
möjligt att i samband med planering av arbetsföretag ta hänsyn till fornlämningar så att de kan bevaras. Ni bör därför kontakta Länsstyrelsen för att redovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att bevara de aktuella
fornlämningarna. För ingrepp i fornlämning gäller det som sagts ovan om
tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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1(2)
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Meddelande
2020-09-09

Diarienummer
431-19002-2020

De lämningar inom området som inte bedöms vara fornlämningar utgör
historiska lämningar. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet.

Niklas Ytterberg
Bilaga
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Stiftelsen Bohusläns museum och inkommen till Länsstyrelsen den 9 september 2020.
Digital kopia till
Bohusläns museum
Kungälvs kommun
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Län:
Landskap:
Kommun:
Socken:
Fastighet/kvarter:
Beslutande Länsstyrelse:
Länsstyrelse diarienummer:
Uppdragsnummer (Fornreg):
Typ av undersökning:
Undersökarens dnr, pnr:
Fältarbetstid start—slut:
Ansvarig organisation:
Projektansvarig:
Berörda lämningar:
Uppdragsgivare/exploatör:

Västra Götalands län
Bohuslän
Kungälv
Kareby
Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, 1:14 och
2:8
Västra Götaland (2020-07-24)
431-19002-2020
202001024
Arkeologisk utredning etapp 1
20/0140, 20017
2020-08-25 – 2020-08-28
Bohusläns museum
Joakim Åberg
Flera
Kungälvs kommun (Bokab)

Redogörelse för utförd undersökning
Utredningen resulterade i ett antal boplatslägen tillsammans med diverse brott/täkter, brunn, fyndplats, ev
kolningsgropar, odlingssten, stensamlingar och/eller stenpackningar, hägnad, vattenhål och ev hålväg. Vidare
har flera husgrunder/torplämningar noterats i samband med fältarbetet.
Resultaten presenteras i den slutliga avrapporteringen. Registrering i Fornreg görs i samband med
rapportarbetet.

Utredningen
Undersökningen har genomförts genom:
• Kart- och arkivstudie.
• Okulär besiktning av området i sin helhet, se bilaga 1.
• Identifiering och positionering av möjliga fornlämningar samt lämpliga boplatslägen.
• Återbesök på majoriteten av registrerade lämningar för i förekommande fall bedömning av antikvarisk
status.
Boplatslägena kan företrädesvis sägas vara belägna i skogsbeklädda dalgångar och på avsatser/platåer inom
bergsområdet i stort (jfr bilaga 1). Undantagen utgörs framför allt av en mindre befintlig åkerlycka och en äldre
historisk sådan (Gamle Hjortens lycka) i områdets Ö respektive V del.
Inom utredningsområdet fanns även ett stort antal gärdesgårdar och äldre körvägar vilka kommer jämföras
med historiska kartor över området. Några av gärdesgårdarna har konstaterats inte längre tillhöra dagens
fastighetsgränser och bedöms vara av äldre dato.
Inom två områden, på förhand och i samband med arbetet av en kart/arkivstudie, konstaterades äldre
husgrunder/torplämningar. Den ena utgörs av ett intag med bebyggelse vid Olseröd noterad i kartmaterial från
1849, den andra utgör platsen för Gamle Hjortens lycka noterad i kartmaterial från 1832.
Sett till befintliga lägens och observationers relativt jämna spridning inom utredningsområdet, har det inte gått
att direkt peka ut några specifika och mer intensiva områden. Det kringliggande landskapet kan därför inte
heller lämnas utan vidare åtanke vid ev kommande utredningar.
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Merparten av sedan tidigare registrerade lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet
återbesöktes för att om möjligt bedöma status.

Bilagor
Bilaga 1. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit
Bilaga 2. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit med Las-dataskikt
För Bohusläns museum
Uddevalla 2020-09-07

Joakim Åberg
Projektledare/arkeolog
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Handläggarens namn
Andreas Forsner
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2021-05-27

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av
rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet (Dnr
KS2021/0613-2)
Sammanfattning
En remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster har inkommit från
infrastrukturdepartementet. Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i promemorian.
Förslag till beslut: Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga
synpunkter.

Juridisk bedömning
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas
också förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster
inom transportområdet.
Bakgrund
En remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster har inkommit från
infrastrukturdepartementet. Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, innebär att
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och vissa
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tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon,
s.k. minimimål. Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå och
skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av fordon.
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas
också förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster
inom transportområdet.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Remissvaren ska ha kommit
in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 juni 2021.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen tillstyrker innehållet i promemorian och har inga synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål är
inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Förslagen i promemorian innebär inte några ekonomiska kostnader för kommunen.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslagen i promemorian och lämnar inga synpunkter.
Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Kategorier:

SANDRA

I promemorian finns grunddirektivet (2009/33/EG) och ändringsdirektivet (EU) 2019/1161 som bilagor.
Remissinstanser finns angivna i remissmissivet.

Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 juni 2021. Svaren bör
lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
anneli.giorgi@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/00867 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om
remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter
remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan
laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss –
hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets
webbplats www.regeringen.se.
Maria Gelin
Departementsråd
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Ydre kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Övertorneå kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28
juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till anneli.giorgi@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
12021/00867 och remissinstansens namn i ämnesraden på e
postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad tiJl en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regenngen.se.
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Promemoria
Genomförande av ändringar i direktivet om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster

Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för
att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om
ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon.
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti
2021, innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas
efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik,
uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål.
Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå
och skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade
mellan olika slag av fordon.
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster,
i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om
miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också
förslag till en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa tjänster inom transportområdet.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
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1

Författningstext

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:846)
om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa kollektivtrafiktjänster

Härigenom föreskrivs 1 i fråga om lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
dels att rubriken till lagen samt 2 och 4–7 §§ och rubrikerna närmast före
4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a och 8–11 §§, och närmast
före 11 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster
inom vägtransportområdet

2 §2
Denna lag gäller vid upphandling
Denna lag gäller vid upphandling
enligt lagen (2016:1145) om enligt lagen (2016:1145) om
offentlig
upphandling,
lagen offentlig upphandling eller lagen
(2016:1146) om upphandling inom (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna eller lagen försörjningssektorerna,
om
(2016:1147) om upphandling av upphandlingen avser
koncessioner, om upphandlingen
avser
1. köp eller leasing av bilar, eller
1. köp, leasing, hyra eller hyrköp
av bilar, eller
2. köp av persontransporttjäns2. köp av följande tjänster som
ter som tillhandahålls av ett omfattas av angiven CPV-kod
kollektivtrafikföretag inom ramen enligt Europaparlamentets och
för ett avtal om allmän trafik.
rådets förordning (EG) nr
2195/2002 av den 5 november 2002
om en gemensam terminologi vid
offentlig upphandling (CPV), i
lydelsen enligt kommissionens
förordning (EG) nr 213/2008:
a) kollektivtrafik på väg, CPVkod 60112000-6,

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om
ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon.
2
Senaste lydelse 2016:1159.
1
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Lagen gäller inte köp eller
leasing av bilar som
1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det civila försvaret,
räddningstjänsten eller ordningsmakten, eller
2. används uteslutande inom
inhägnade järnvägs-, industrieller tävlingsområden eller andra
liknande inhägnade områden.

b) passagerartransporter på väg
för särskilda ändamål, CPV-kod
60130000-8,
c) icke-reguljära
passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
d) sophämtning,
CPV-kod
90511000-2,
e) posttransporter på väg, CPVkod 60160000-7,
f) pakettransporter,
CPV-kod
60161000-4,
g) postutdelning,
CPV-kod
64121100-1, och
h) paketutlämning,
CPV-kod
64121200-2.
Lagen gäller också upphandling
av
tjänstekoncessioner
för
kollektivtrafik med buss i enlighet
med 4 a kap. lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik.
Lagen gäller inte när direktupphandling får användas enligt
19 kap. 7 § tredje stycket lagen om
offentlig upphandling eller 19 kap.
7 § tredje stycket lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna.

2a§
Lagen gäller inte i fråga om
1. bussar med en totalvikt som
överstiger 5 ton och som inte har
a) tillverkats med utrymme för
ståplatspassagerare, eller
b) utformats för befordran av
sådana passagerare,
2. bilar som är konstruerade och
tillverkade för användning av
Försvarsmakten,
det
civila
försvaret, räddningstjänsten eller
ordningsmakten,
3. bilar som används uteslutande
inom
inhägnade
järnvägs-,
industri- eller tävlingsområden
eller andra liknande områden, och
5
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4. ambulanser, likbilar, mobilkranar och bilar som är rullstolsanpassade eller bepansrade.
Definitioner

Ord och uttryck i lagen
4 §3

I denna lag betyder
bil: ett fordon som i 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner betecknas som personbil,
buss eller lastbil,
leasing: hyra med en bestämd
hyrestid på minst ett år, och
livslängd: den tidsperiod som
normalt kan beräknas förflyta från
det att en bil köps in till dess att den
tas ur drift.

Med ambulans, likbil, mobilkran,
rullstolsanpassad
bil
och
bepansrad bil avses detsamma som
i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/858 av den
30 maj 2018 om godkännande av
och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa
fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda för sådana fordon,
om ändring av förordningarna
(EG) nr 715/2007 och (EG) nr
595/2009 samt om upphävande av
direktiv 2007/46.
Bil, personbil, lätt lastbil, tung
lastbil, buss och totalvikt har
samma betydelse i denna lag som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Andra termer och uttryck som
används i denna lag har samma
betydelse som i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling, lagen
(2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna och lagen
(2016:1147) om upphandling av
koncessioner.
5§
Med
kollektivtrafikföretag,
I denna lag betyder
allmän trafikplikt och avtal om
allmän trafik avses detsamma som i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1370/2007 av
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om
upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr
1107/70.

6
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alternativa drivmedel: bränslen
eller kraftkällor som, åtminstone
delvis, fungerar som ersättning för
fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och som kan
bidra till förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn,
den första referensperioden:
tiden från och med den 2 augusti
2021 till och med den 31 december
2025,
den andra referensperioden:
tiden från och med den 1 januari
2026 till och med den 31 december
2030,
lätt bil: en personbil, en lätt
lastbil eller en buss med en totalvikt
av högst 5 ton,
ren lätt bil:
1. en lätt bil som under den första
referensperioden släpper ut
a) högst 50 gram koldioxid per
kilometer, och
b) mindre än 80 procent av de
tillämpliga utsläppsgränserna för
luftföroreningar (RDE) vid faktisk
körning, eller
2. en lätt bil som under den andra
referensperioden och under varje
följande femårsperiod inte släpper
ut någon koldioxid,
ren tung buss: en buss med en
totalvikt över 5 ton som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt
drivmedel än el,
ren tung lastbil: en tung lastbil
som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt
drivmedel än el,
utsläppsfri buss: en buss med en
totalvikt över 5 ton som släpper ut
a) mindre än 1 gram koldioxid
per kilowattimme, fastställt i
enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr
595/2009 av den 18 juni 2009 om
typgodkännande av motorfordon
och motorer vad gäller utsläpp från
tunga fordon (Euro 6) och om

7
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tillgång till information om
reparation och underhåll av fordon
samt om ändring av förordning
(EG) nr 715/2007 och direktiv
2007/46/EG och om upphävande
av
direktiven
80/1269/EEG,
2005/55/EG och 2005/78/EG och
EU-förordningar som har antagits
med stöd av den förordningen, eller
b) mindre än 1 gram koldioxid
per kilometer, fastställt i enlighet
med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
715/2007 av den 20 juni 2007 om
typgodkännande av motorfordon
med avseende på utsläpp från lätta
personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om
tillgång till information om
reparation och underhåll av fordon
och EU-förordningar som har
antagits med stöd av den
förordningen.
Andra ord och uttryck som
används i denna lag har samma
betydelse som i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling och lagen
(2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna.
Hur bilars energi- och miljöpåverkan ska beaktas

Krav vid upphandling

6§
Upphandlande myndigheter och
En upphandlande myndighet
enheter ska, vare sig de använder eller enhet ska för varje angiven
sig av tekniska specifikationer eller referensperiod och för varje
ett kriterium för tilldelning av ett följande femårsperiod uppfylla
kontrakt
(tilldelningskriterium), kraven i 7–9 §§ i de avtal som
när de genomför upphandlingar myndigheten eller enheten tilldelar
som omfattas av denna lag, beakta efter upphandlingar som omfattas
energi- och miljöpåverkan vid drift av denna lag.
under bilens hela livslängd.
7 §4
Om den upphandlande myndigFör varje referensperiod och för
heten eller enheten väljer att beakta varje följande femårsperiod ska
energi- och miljöpåverkan som andelen rena lätta bilar uppgå till
8
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Senaste lydelse 2016:1159.
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avses i 6 § som ett tilldelningskriterium, ska driftskostnaderna
under bilens hela livslängd för
energianvändning och utsläpp av
koldioxid, kväveoxider (NOX),
icke-metankolväten (NMHC) och
partiklar omvandlas till ett belopp i
pengar.
Bestämmelser
om
tekniska
specifikationer finns i 9 kap. lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling och i 9 kap. lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna.
Bestämmelser om tekniska krav
och funktionskrav finns i 7 kap.
lagen (2016:1147) om upphandling
av koncessioner.
Bestämmelser om tilldelningskriterier finns i 16 kap. 1–6 §§ samt
19 kap. 24–26 §§ lagen om offentlig upphandling, i 15 kap. 1–6 §§
samt 19 kap. 24–26 §§ lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna och i 13 kap. 1–4 §§
lagen om upphandling av koncessioner.

minst 38,5 procent av det totala
antalet lätta bilar som tilldelade
avtal omfattar.

8§
För den första referensperioden
ska andelen rena tunga lastbilar
uppgå till minst 10 procent och
andelen rena tunga bussar uppgå
till minst 45 procent av det totala
antalet tunga lastbilar respektive
tunga bussar som tilldelade avtal
omfattar.
För den andra referensperioden
och för varje följande femårsperiod
ska andelen rena tunga lastbilar
uppgå till minst 15 procent och
andelen rena tunga bussar uppgå
till minst 65 procent av det totala
antalet tunga lastbilar respektive
tunga bussar som tilldelade avtal
omfattar.
Utöver vad som sägs i första och
andra styckena ska minst hälften av
den angivna andelen rena tunga
bussar vara utsläppsfria bussar.
För den första referensperioden får

9
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dock andelen utsläppsfria bussar
minskas till en fjärdedel om mer än
80 procent av samtliga bussar i
tilldelade avtal är tvåvåningsbussar.
9§
Vid upphandling som avser köp,
leasing, hyra eller hyrköp ska
antalet bilar i varje avtal som
tilldelats under respektive referensperiod utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda.
Vid upphandling av tjänster ska
antalet bilar som är avsedda att
användas för att tillhandahålla
tjänsterna som ingår i varje avtal
som tilldelats under respektive
referensperiod utgöra underlag för
beräkningen av om kraven är
uppfyllda.
10 §
När en upphandlande myndighet
eller enhet har tilldelat ett avtal,
ingått ett ramavtal eller gjort ett
avrop från ett ramavtal ska
myndigheten eller enheten lämna
uppgifter om upphandlingen eller
avropet till den statistikmyndighet
som avses i 3 § lagen (2019:668)
om upphandlingsstatistik.
Bemyndigande
11 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de
uppgifter som de upphandlande
myndigheterna och enheterna ska
lämna till statistikmyndigheten.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har
skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs,
upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet.
10
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1.2

Förslag till förordning om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet

Härigenom föreskrivs 1 följande.

Lagstödet för förordningen
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av
– 11 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa tjänster inom vägtransportområdet i fråga om 6 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck i förordningen
2 § Med elfordon i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet och i denna förordning
avses ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en
icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt
uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt.
3 § Med alternativa drivmedel i lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet och i
denna förordning avses bland annat
– el,
– väte,
– biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
– syntetiska och paraffiniska bränslen,
– metangas, och
– gasol.
Med alternativa drivmedel avses däremot inte
– biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för
indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars
2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för
indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och
certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
med låg risk för indirekt ändrad markanvändning, eller
– biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som
blandas med konventionella fossila bränslen.

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

1
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4 § Med de tillämpliga utsläppsgränserna för ren lätt bil enligt
betydelsen i 5 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa tjänster inom vägtransportområdet, avses gränserna enligt
bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007
av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende
på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6)
och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och
EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen.

Uppgifter om avrop
5 § Uppgifter om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal
enligt 10 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa tjänster inom vägtransportområdet ska lämnas till
Upphandlingsmyndigheten.

Bemyndiganden
6 § Upphandlingsmyndigheten får meddela föreskrifter om
1. vilka uppgifter som de upphandlande myndigheterna och enheterna
ska lämna för att Sverige ska kunna fullgöra den rapportering som krävs
enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av
den 23 april 2009 om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för
utsläppssnål mobilitet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/1161,
2. hur uppgifterna ska utformas, och
3. hur uppgifterna ska lämnas.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:847) om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har
skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs,
upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet.
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1.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik

Härigenom föreskrivs att 4 a kap. 2 och 5 §§ lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 a kap.
2 §1
När lagen (2016:1147) om
När lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner och upphandling av koncessioner och
lagen (2011:846) om miljökrav vid lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster tillämpas ska tjänster inom vägtransportområdet
det som sägs i de lagarna om
tillämpas ska det som sägs i de
lagarna om
1. upphandlande myndighet eller
1. upphandlande myndighet eller
upphandlande enhet i stället avse upphandlande enhet i stället avse
behörig myndighet eller den till behörig myndighet eller den som
vilken befogenhet överlämnats befogenhet har överlämnats till
enligt 3 kap. 2 §, och
enligt 3 kap. 2 §, och
2. upphandling ha den innebörd
2. upphandling ha den innebörd
som anges i 1 § 4.
som anges i 1 § 4.
När lagen om upphandling av
När lagen om upphandling av
koncessioner tillämpas ska det som koncessioner tillämpas ska det som
sägs i den lagen om
sägs i den lagen om
1. koncessioner
även
gälla
1. koncessioner
även
gälla
tjänstekontrakt,
tjänstekontrakt,
2. koncessionsdokument
även
2. koncessionsdokument
även
avse upphandlingsdokument enligt avse upphandlingsdokument enligt
definitionen av detta i lagen definitionen i lagen (2016:1145)
(2016:1145) om offentlig upphand- om offentlig upphandling och lagen
ling och lagen (2016:1146) om (2016:1146) om upphandling inom
upphandling inom försörjnings- försörjningssektorerna,
sektorerna,
3. koncessionshavare
i stället
3. koncessionshavare
i stället avse ett kollektivtrafikföretag som
avse ett kollektivtrafikföretag som har tilldelats ett avtal om allmän
har tilldelats ett avtal om allmän trafik,
trafik,
4. leverantör
i stället
avse
4. leverantör
i stället
avse kollektivtrafikföretag, och
kollektivtrafikföretag, och
5. värde ha den innebörd som
5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3.
anges i 1 § 3.
5 §2
1
2

Senaste lydelse 2016:1212.
Senaste lydelse 2016:1212.
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Bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas vid upphandling som avser
1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på
vatten, och
2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik.
Vid upphandling av tjänstekonVid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med cessioner för kollektivtrafik med
buss ska även lagen (2011:846) om buss ska även lagen (2011:846) om
miljökrav vid upphandling av bilar miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster och vissa tjänster inom vägtillämpas.
transportområdet tillämpas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

14

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

1.4

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2015:527) med instruktion
för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §1
Myndigheten ska ansvara för att
Myndigheten ska ansvara för att
1. uppdatera
Europeiska
1. uppdatera
Europeiska
kommissionens online-verktyg för kommissionens online-verktyg för
tillhandahållande av intyg och tillhandahållande av intyg och
certifikat (e-Certis) i enlighet med certifikat (e-Certis) i enlighet med
artikel 59.6 och artikel 61.1 i artikel 59.6 och artikel 61.1 i
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/24/EU av den 26 direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig februari 2014 om offentlig
upphandling, i den ursprungliga upphandling, i den ursprungliga
lydelsen, och
lydelsen,
2. lämna
sådana
officiella
2. lämna
sådana
officiella
förklaringar
som
avses
i förklaringar
som
avses
i
artikel 60.2 tredje stycket i direktiv artikel 60.2 tredje stycket i direktiv
2014/24/EU och göra dessa 2014/24/EU och göra dessa
tillgängliga i e-Certis.
tillgängliga i e-Certis, och
3. fullgöra den skyldighet att
rapportera till Europeiska kommissionen som följer av artikel 10.2 i
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/33/EG av den 23
april 2009 om främjande av rena
vägtransportfordon till stöd för
utsläppssnål mobilitet, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/1161 av
den 20 juni 2019 om ändring av
direktiv 2009/33/EG om främjande
av rena och energieffektiva
vägtransportfordon.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1

Senaste lydelse 2016:1225.
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1.5

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2020:486) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ förordningen (2020:486) om miljöoch trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Förordningen
gäller
för
Förordningen
gäller
för
myndigheter under regeringen.
myndigheter under regeringen. I
fråga om miljökrav finns det
bestämmelser även i lagen
(2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa
tjänster
inom
vägtransportområdet.
Förordningens krav ska inte tillämpas på
1. utryckningsfordon,
2. fordon som är avsedda att användas av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut
eller Fortifikationsverket,
3. fordon som är avsedda att användas av utlandsmyndigheterna,
4. fordon som är avsedda att användas av Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen i myndigheternas polisiära verksamhet,
5. fordon som är avsedda att användas av Ekobrottsmyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i myndigheternas spaningsverksamhet,
6. fordon som är anpassade för personskydd,
7. fordon som är avsedda att användas vid krockprov, eller
8. fordon som är avsedda att användas i museiverksamhet.
3§
I denna förordning avses med
alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas
och körs av förare som har alkohol i utandningsluften,
bilhyra: hyra av en bil, utan anlitande av förare, för kortare tid än ett år,
leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år, och
miljöbil: en personbil eller en lätt
miljöbil: en personbil eller en lätt
lastbil som uppfyller kraven i 5 § lastbil som uppfyller de krav som
förordningen (2017:1334) om ställs på en ren lätt bil för den
klimatbonusbilar.
första referensperioden enligt 5 §
lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa
tjänster
inom
vägtransportområdet.
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.
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2

Grunddirektivet om miljökrav vid
upphandling av bilar m.m.

Europaparlamentet och rådet beslutade den 23 april 2009 direktiv
2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Syftet med direktivet är att främja och stimulera marknaden för
rena och energieffektiva fordon samt att förbättra transportsektorns bidrag
till Europeiska unionens miljö-, klimat- och energipolitik. Detta ska ske
genom att upphandlande myndigheter och enheter samt vissa andra vid
inköp av vägtransportfordon beaktar energi- och miljöpåverkan vid
användning under hela den tid fordonet är i drift.
Kommissionens utvärdering av direktiv 2009/33/EG visar att effekterna
av direktivet har varit mycket begränsade. Allmänt sett används inte
offentlig upphandling på ett sådant sätt att den bidrar till en ökad
marknadsandel för rena och energieffektiva vägtransportfordon.
Direktivet har inte heller haft önskvärd effekt eftersom tillämpningsområdet är för begränsat och kraven som ställs på inköp av fordon antingen
är för otydliga eller för komplicerade. Mot den bakgrunden antogs
Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019
om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och
energieffektiva vägtransportfordon.

3
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Ändringsdirektivet (EU) 2019/1161

Det övergripande syftet med ändringsdirektivet är att förstärka den
offentliga upphandlingens betydelse för att främja marknadsintroduktion
av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Mot den bakgrunden och
mot bakgrund av de allvarliga brister som kommissionen konstaterade i
utvärderingen av grunddirektivet, är ändringarna betydande i fråga om de
krav som ställs på medlemsstaterna och indirekt på upphandlande
myndigheter och enheter. Samtliga artiklar i grunddirektivet har ersatts
eller utgått och bilagan har ersatts. Titeln har ersatts och grunddirektivet
benämns nu Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den
23 april 2009 om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för
utsläppssnål mobilitet.
Artikel 1 (Syfte och mål) poängterar att vid upphandling av vissa
vägtransportfordon ska energi- och miljöpåverkan beaktas under hela
livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom
utsläpp av vissa föroreningar. Skrivningen i denna del, och i fråga om
syftet, är innehållsmässigt densamma som i grunddirektivet. Skillnaden är
att direktivet numera innebär att det är medlemsstaterna som ska
säkerställa att upphandlande myndigheter och enheter beaktar målen
medan grunddirektivet kopplade målen direkt till sådana myndigheter och
enheter.
Artikel 2 (Undantag) reglerar möjligheten för medlemsstaterna att
bevilja undantag från kraven i direktivet för vissa fordon med hänvisning
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om
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godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.
De fordon som i första hand omfattas är desamma som
tidigare – konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning av
försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten samt
för användning huvudsakligen på byggarbetsplatser, i stenbrott, i hamnar
eller på flygplatser – men numera omfattas även bepansrade fordon,
ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon och mobilkranar.
Artikel 3 (Tillämpningsområde) reglerar de upphandlingar som
direktivet ska tillämpas på, nämligen – i den mån upphandlande
myndigheter eller enheter ska tillämpa upphandlingsförfarandena enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig
upphandling och direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transport och posttjänster – avtal
om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon samt vissa
tjänsteavtal som anges i bilagan. Tjänsterna är kollektivtrafik på väg,
passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, icke-reguljära
passagerartransporter, sophämtning, posttransporter på väg, pakettransporter, postutdelning och paketutlämning. Direktivet ska också tillämpas
på upphandlingar genom avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg
och väg (kollektivtrafikförordningen), där syftet är att tillhandahålla
passagerartransporter på väg över ett tröskelvärde som ska fastställas av
medlemsstaterna och som inte överskrider det tillämpliga tröskelvärdet i
artikel 5.4 i den förordningen. Direktivet ska inte tillämpas på vissa
fordonskategorier (jordbruks- och skogsbruksfordon, två- eller trehjuliga
fordon och fyrhjulingar, bandfordon samt självgående fordon som utför
arbete) och tyngre bussar som inte har utrymme för ståplatspassagerare.
Tillämpningsområdet är utökat i förhållande till tidigare, dels genom
tillägget av leasing, hyra och hyrköp, dels genom tillägget av vissa
tjänsteavtal.
Artikel 4 (Definitioner) definierar, liksom tidigare, upphandlande
myndigheter och enheter samt vägtransportfordon. Det som tillkommer är
rent fordon och utsläppsfritt tungt fordon.
Artikel 5 (Minimimål för upphandling) anger medlemsstaterna ska
säkerställa att de minimimål för upphandling av fordon och tjänster enligt
artikel 3.1 uppfylls. Målen uttrycks som en minsta procentandel rena
fordon av det totala antalet vägtransportfordon som omfattas av samtliga
avtal enligt artikel 3. Målen framgår av bilagan och är olika för rena lätta
respektive rena tunga fordon och avser två referensperioder. Den första
löper från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025
och den andra under den påföljande femårsperioden. Minimimålen är på
medlemsstatsnivå och betyder för Sveriges del att andelen rena lätta fordon
(personbil, lätt lastbil och buss med en högsta totalvikt på 5 ton) ska vara
minst 38,5 procent. Detta gäller för båda referensperioderna. Andelen rena
tunga fordon (tung lastbil och övriga bussar) ska för den första
referensperioden vara minst 10 procent för tunga lastbilar och minst 45
procent för bussar. För den andra referensperioden ökar andelen till 15
respektive 65 procent. Dessutom ska, som huvudregel, för båda perioderna
hälften av andelen rena bussar uppfyllas genom upphandling av
utsläppsfria bussar.
Artiklarna 6 och 7 utgår.
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Artikel 8 (Utbyte av kunskap och bästa praxis) anger att kommissionen
ska underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av kunskap om och
bästa praxis för främjande av upphandlingar av rena och energieffektiva
vägtransportfordon.
Artikel 9 (Kommittéförfarande) reglerar kommissionens biträde av en
kommitté.
Artikel 10 (Rapportering och översyn) reglerar inledningsvis – vilket är
nytt i förhållande till tidigare – krav på medlemsstaterna i fråga om
underrättelser och rapporter. Senast den 2 augusti 2022 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits och om
sina avsikter avseende framtida genomförandeåtgärder. Medlemsstaterna
ska också senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, lämna en
rapport till kommissionen om genomförandet av direktivet. Rapporterna
ska åtfölja de rapporter som ska lämnas enligt upphandlingsdirektiven:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari
2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande
av direktiv 2004/17/EG. Rapporterna ska även innehålla information om
hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen
enligt artikel 3.1. Artikel 10 reglerar i övrigt åtgärder som kommissionen
ska sköta, bland annat att bistå medlemsstaterna i deras
rapporteringsskyldighet, att lämna förslag om ändring av direktivet för
perioden efter 2030 samt att anta genomförandeakter.
Medlemsstaterna ska senast den 2 augusti 2021 sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
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4

Gällande rätt

4.1

Det generella upphandlingsregelverket

4.1.1

Upphandlingslagarna

Upphandlingsregelverket består av tre huvudsakliga lagar: lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, förkortad LOU, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, förkortad LUF och lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, förkortad LUK. Lagarna
genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG (LOU-direktivet), Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och
om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari
2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). Lagarna innehåller
också ett kapitel med regler om upphandling som inte styrs av direktiven.
Avgörande för om upphandlingar omfattas av direktiven är de
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tröskelvärden som finns i upphandlingslagarna. I 19 kap. LOU regleras
upphandlingar under tröskelvärdena, dvs. icke-direktivstyrda upphandlingar. Motsvarande reglering finns i 19 kap. LUF och i 15 kap. LUK.
Kapitlen reglerar även upphandling av sådana sociala tjänster och andra
särskilda tjänster som anges i en bilaga till respektive lag.
I 19 kap. 7 § LOU finns särskilda bestämmelser om direktupphandling
och motsvarande reglering finns i LUF. En direktupphandling är ett
upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på
annonsering. Det finns inga bestämmelser om till exempel
konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den
upphandlande myndigheten eller enheten har stor frihet att själv välja hur
en direktupphandling ska genomföras. Direktupphandling kan användas i
tre situationer: Om upphandlingens värde inte överstiger 28 procent av
tröskelvärdet (direktupphandlingsgränsen), om förutsättningarna för
förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§
LOU respektive 6 kap. 5–12 §§ LUF är uppfyllda, eller om det finns
synnerliga skäl. Direktupphandlingsgränsen är för närvarande 615 312
kronor enligt LOU och 1 142 723 kronor enligt LUF.
LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader som inte omfattas av annan upphandlingslag eller av
något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. LOU
ska tillämpas av upphandlande myndigheter. Till dessa hör statliga och
kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och
regioner. Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda
organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov
i det allmännas intresse och där staten, en kommun, en region eller en
annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller
kontrollerar verksamheten. Även sammanslutningar av en eller flera
myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ omfattas.
LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom
försörjningssektorerna vatten, energi, transporter eller posttjänster. En
förutsättning är att det som köps in är kopplat till just den verksamhet som
faller in under LUF. Lagen ska tillämpas av upphandlande enheter. Till
dessa hör dels upphandlande myndigheter, dels företag som är verksamma
inom försörjningssektorerna och som en upphandlande myndighet har ett
bestämmande inflytande över. Detsamma gäller för företag som bedriver
verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av en särskild rättighet
eller ensamrätt.
LUK är tillämplig vid upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.
En koncession är när en leverantör får i uppdrag att utföra tjänster åt någon
annan, som också är den som betalar leverantören. Ett exempel på en
koncession är när en kommun ger ett företag i uppdrag att driva en
parkeringsplats. Företaget får då sin ersättning i form av
parkeringsavgifter. Ersättningen kommer alltså inte från kommunen. I
vissa fall kan ersättningen komma både från parkeringsplatsens kunder
och från kommunen. LUK ska tillämpas av upphandlande myndigheter
och upphandlande enheter.
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4.1.2

Annonsering och statistik om offentlig
upphandling

Annonsering
Bestämmelser om annonsering av upphandling finns i huvudsak i 10 och
19 kap. LOU respektive LUF. I upphandlingsförordningen (2016:1162)
finns närmare bestämmelser om annonsering. För direktivstyrda
upphandlingar är den närmare utformningen av annonser fastställd av
kommissionen genom bestämmelser i genomförandeförordning (EU)
2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär
för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om
upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. En annons om
en direktivstyrd upphandling ska skickas elektroniskt till Europeiska
unionens publikationsbyrå för publicering i databasen TED (Tenders
Electronic Daily). Den som ska publicera en annons eller ett meddelande
i TED ska enligt 5 § upphandlingsförordningen använda de standardformulär som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU)
2015/1986. Bestämmelser om innehållet i annonser om icke-direktivstyrda
upphandlingar finns i 14–14 c §§ upphandlingsförordningen.
Från skyldigheten att annonsera upphandling finns vissa undantag,
exempelvis vid direktupphandling, se 19 kap. 11 § andra stycket LOU.
Det är inte enbart en anbudsinfordran som ska annonseras utan som
huvudregel även resultatet av en upphandling (efterannonsering), se
10 kap. 4 § och 19 kap. 12 § LOU. Vad en efterannons ska innehålla
framgår av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 när det gäller
direktivstyrda upphandlingar och av 14 c § upphandlingsförordningen när
det gäller icke-direktivstyrda upphandlingar. Sammanfattningsvis kan
sägas att det inte är avtalet i sig som ska annonseras utan vissa delar av
avtalets innehåll.
I artikel 50.2 andra stycket i LOU-direktivet och artikel 70.2 andra
stycket i LUF-direktivet föreskrivs en möjlighet att göra undantag från
skyldigheten att efterannonsera när det gäller kontrakt som grundas på ett
ramavtal. Medlemsstaterna får dock fastställa att de upphandlande
myndigheterna eller enheterna varje kvartal ska samla annonser om
resultatet av upphandlingsförfarandet för de kontrakt som grundas på
ramavtalet. I sådana fall ska de upphandlande myndigheterna sända de
samlade annonserna senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. Av
10 kap. 4 § tredje stycket och 19 kap. 12 § tredje stycket LOU framgår att
Sverige inte valt den vägen. Bestämmelserna innebär att det inte finns
någon skyldighet att publicera en efterannons vid tilldelning av kontrakt
som grundar sig på ett ramavtal, se propositionen Nytt regelverk om
upphandling (prop. 2015/16:195 s. 600 f.).
Annonsdatabaser och statistikdatabas
Den 1 juli 2020 trädde lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik och
förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik i kraft och från den 1
januari 2021 gäller nya bestämmelser i upphandlingslagarna och i
upphandlingsförordningen om annonsering i en registrerad annonsdatabas,
se propositionen Statistik på upphandlingsområdet (prop. 2018/19:142).
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Enligt 4 § lagen om upphandlingsstatistik ska statistikmyndigheten föra
en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet. Databasen ska
innehålla uppgifter från och om annonser om upphandling. Den får även
innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för att ta fram
statistik.
För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska, enligt
närmare bestämmelser i respektive kapitel om annonsering i LOU, LUF
och LUK, alla upphandlingar annonseras i en registrerad annonsdatabas,
även de som enligt bestämmelserna i EU-direktiven om upphandling ska
annonseras i TED. Den som driver en registrerad annonsdatabas är enligt
8 § lagen om upphandlingsstatistik skyldig att lämna obearbetade
uppgifter från och om annonser till statistikmyndigheten.
Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik och Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet. Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om bland annat vilka uppgifter statistikdatabasen
ska innehålla. Sådana föreskrifter har meddelats i Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för
statistikändamål.

4.1.3

Särskild nomenklatur

CPV-nomenklaturen (Common Procurement Vocabulary) är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera
den terminologi som används av upphandlande myndigheter och enheter
för att beskriva föremålet för en upphandling. Nomenklaturen regleras i
Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)
samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/ EG respektive
2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller
revidering av CPV, här kallad CPV-förordningen, som innehåller
numeriska koder för varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten.
CPV-nomenklaturen standardiserar de referenser som upphandlande
myndigheter och enheter ska använda (skäl 3 i CPV-förordningen). Syftet
med att ha en gemensam nomenklatur är att öka tillgängligheten och
öppenheten för leverantörerna. Koderna har alltså inte någon rättslig
verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera
vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses. Däremot används
CPV-koder i ett flertal paragrafer i LOU för att bestämma eller avgränsa
lagens tillämpningsområde, exempelvis 1 kap. 5 § och 3 kap. 2 §.
Motsvarande gäller LUF och LUK. De närmare övervägandena
beträffande CPV-koder i upphandlingslagarna framgår av prop.
2015/16:195 s. 463 f.
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4.2

Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster

Sedan den 1 juli 2011 gäller lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Lagen genomför
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009
om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Lagen
gäller vid upphandlingar enligt LOU, LUF eller LUK, om upphandlingen
avser köp eller leasing av bilar eller köp av persontransporttjänster som
tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om
allmän trafik. Med bil avses även t.ex. buss.
Enligt lagen ska upphandlande myndigheter eller enheter vid
upphandlingar som omfattas av lagen beakta energi- och miljöpåverkan
vid drift under bilens hela livslängd. Sådan energi- och miljöpåverkan ska
beaktas i upphandlingen antingen genom att det ställs miljökrav i form av
tekniska specifikationer eller genom att energi- och miljöpåverkan
används som ett tilldelningskriterium. I det senare fallet ska
driftskostnaderna under bilens hela livslängd omvandlas till ett belopp i
pengar. Lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska
beakta kraven i lagen vid upphandling av bland annat kollektivtrafiktjänster. Enligt propositionen Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster (prop. 2010/11:118 s. 23) kan den som ansvarar för
kollektivtrafiken på det sättet ställa krav i upphandlingen på
kollektivtrafikföretagets fordonspark. Närmare bestämmelser om metoder
för beräkning av driftskostnaderna finns i förordningen (2011:847) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

4.3
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Lagen om kollektivtrafik

Inom EU är kollektivtrafik en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. På
transportområdet får medlemsstaterna i enlighet med unionslagstiftningen
införa allmän trafikplikt. När en medlemsstats behöriga myndigheter ingår
ett avtal som rör allmän trafikplikt (avtal om allmän trafik) måste den följa
tillämpliga upphandlingsregler. Tilldelning av avtal omfattas generellt sett
av EU:s upphandlingsdirektiv, såvida denna inte är föremål för
speciallagstiftning eller av annan anledning är undantagen från direktivens
tillämpningsområden.
Inom transportområdet finns viss sektorsspecifik lagstiftning som
innehåller bestämmelser om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas. I fråga
om landtransporter är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EEG) nr
1107/70 (kollektivtrafikförordningen) den huvudsakliga rättsakten i fråga
om hur avtal om allmän trafik på området ska tilldelas.
Enligt kollektivtrafikförordningen kan ett avtal om allmän trafik tilldelas
som en tjänstekoncession. Vid tidpunkten för genomförandet av direktiv
2009/33/EG var tjänstekoncessioner i princip undantagna från dåvarande
upphandlingslagstiftning. Dessutom gällde en övergångsperiod för sådan
tilldelning enligt artikel 5 i kollektivtrafikförordningen. Tjänstekonces-
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sioner kom därför inte att omfattas av lagen om miljökrav vid upphandling
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (prop. 2010/11:118 s. 24). Detta
förändrades genom de nya upphandlingslagarna och genom att
övergångsperioden i kollektivtrafikförordningen samtidigt närmade sig
sitt slut (december 2019). Den 1 januari 2017 infördes nya bestämmelser
om upphandling av kollektivtrafik i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Enligt 4 a kap. 5 § i den lagen ska lagen om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas vid upphandling av
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik enligt kollektivtrafikförordningen.

4.4

Förordningen om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Miljökrav för myndigheters inköp och leasing av bilar infördes 2005
genom förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av
miljöbilar. Kraven skärptes och genom förordningen (2009:1) om miljöoch trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor tillkom
trafiksäkerhetskrav och tillämpningsområdet utökades till användning,
hyra och upphandling av taxiresor. Sedan den 1 juli 2020 gäller
förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar.
Förordningen gäller, liksom sina föregångare, myndigheter under
regeringen och innehåller bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav
för myndigheters inköp och leasing av bilar samt för myndigheters
upphandling av bilhyra och taxiresor. Vissa fordon undantas, som utryckningsfordon, och ett tiotal myndigheter är helt eller delvis undantagna från
kraven, exempelvis Försvarsmakten, utlandsmyndigheterna och Polismyndigheten.
Miljökraven omfattar personbilar och lätta lastbilar. Det grundläggande
kravet vid inköp eller leasing är att bilen ska vara en miljöbil och uppfylla
kraven i 5 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. En
klimatbonusbil ska uppfylla tillämpliga utsläppskrav för lätta personbilar
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och släppa ut högst 70 gram
koldioxid per kilometer eller vara utrustad med teknik för drift med annat
gasbränsle än gasol. Vid upphandling av bilhyra eller av taxiresor ska
myndigheten välja miljöbilar. Om det finns särskilda skäl, får en
myndighet göra avsteg från det kravet.
Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en
redogörelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina
upphandlingar under det föregående kalenderåret. Den första redogörelsen
enligt den nu gällande förordningen ska följaktligen lämnas under 2021.
Den senaste redogörelsen avser rapportering för 2019 och med tillämpning
av den tidigare förordningen. Definitionen av miljöbil i den förordningen
var kopplad till regler om befrielse från fordonsskatt som upphörde att
gälla i juli 2018. Eftersom Transportstyrelsen använt olika metoder under
2018 och 2019 för att hantera detta förhållande, är det svårt att dra några
omedelbara slutsatser om i vilken utsträckning myndigheterna uppfyllt
kraven. Transportstyrelsen konstaterar i den senaste redogörelsen en något
positiv utveckling med avseende på både miljö- och trafiksäkerhetskrav.
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Efterlevnaden av kravet på att myndigheters bilar som är utrustade med
teknik för att drivas med ett alternativt förnybart bränsle är dock låg och
det fortsatt dominerande drivmedlet är diesel.

5

Skärpta miljökrav vid upphandling av
fordon m.m.

5.1

Rättslig grund, minimimål och
författningsstruktur

5.1.1

Rättslig grund

Ändringsdirektivet baseras, liksom grunddirektivet, på artikel 192.1 i
fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget). Det innebär att
direktivet är ett minimidirektiv med en gemensam lägsta nivå för att uppnå
de miljömål som anges i artikel 191.

5.1.2

Minimimålen för upphandling

Enligt artikel 5 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att
upphandling av fordon och tjänster enligt artikel 3 uppfyller de minimimål
för upphandling som framgår av tabell 3 och 4 i bilagan. Minimimålen
uttrycks som en minsta procentandel rena bilar av det totala antalet bilar
som omfattas av berörda avtal och ska beräknas för en referensperiod.
Direktivet anger två specifika referensperioder. Minimimålen är vidare
uppdelade i två huvudgrupper – lätta respektive tunga bilar – och skiljer
sig åt mellan referensperioderna och mellan medlemsstaterna.
Minimimålen är fastställda på medlemsstatsnivå. Enligt direktivet är det
helt upp till medlemsstaterna att fördela måluppfyllelseinsatserna mellan
olika upphandlande myndigheter och enheter. Det är därför inte givet att
kraven nationellt måste omsättas så att alla upphandlande myndigheter och
enheter ska nå upp till respektive minimimål. Direktivet utesluter inte
heller möjligheten att nationellt ställa krav på varje enskild upphandling
och avtal, exempelvis att en viss andel av fordonen i varje enskild
upphandling ska vara rena. I skäl 19 sägs att medlemsstaterna bör ha
handlingsfrihet att fördela insatserna för att nå minimimålen på sitt
territorium i enlighet med sin konstitutionella ram och sina transportpolitiska mål. Vid fördelningen av insatserna bör olika faktorer beaktas,
såsom skillnaden i ekonomisk kapacitet, luftkvalitet, befolkningstäthet,
transportsystemens egenskaper, politiken för utfasning av fossila bränslen
i transportsektorn och minskning av luftföroreningar eller andra relevanta
kriterier.
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5.1.3

Författningsform och författningsstruktur

Förslag: Direktiv (EU) 2019/1161 ska genomföras genom ändringar i
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster.
Lagens rubrik ska ändras till lag om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Förordningen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska
ersättas med en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa tjänster inom vägtransportområdet.
Skälen för förslaget: Grunddirektivet 2009/33/EG har i allt väsentligt
genomförts genom lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster. Även om de ändringar som gjorts genom
ändringsdirektivet (EU) 2019/1161 är betydande, är syftet med regleringen
detsamma. Det är rimligt och ändamålsenligt att direktivändringarna tas
om hand i den nationella lagstiftningen genom ändringar och tillägg i lagen
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
Direktivets tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta upphandlingar av fler tjänster än enbart inom kollektivtrafiken. Lagens rubrik bör
därför ändras till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
tjänster inom vägtransportområdet.
Upphandlingslagarna rör i betydande omfattning förhållanden som
avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 i regeringsformen, se propositionen Ny
lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster (prop. 2006/07:128 s. 142) och
Lagrådets yttrande i proposition 1992/93:88 om offentlig upphandling.
Utrymmet för att delegera området från riksdagen till regeringen är därför
begränsat. Förarbetena till lagen om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster tar inte uttryckligen upp frågan om
lagkrav beträffande de frågor som regleras i den lagen (se dock Ds 2010:31
s. 69), sannolikt därför att det inte fanns behov av annat än
verkställighetsföreskrifter med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Med de ändringar som behövs för att genomföra direktiv (EU)
2019/1161 finns dock anledning att beröra frågan närmare. Till skillnad
mot tidigare ställer direktivet nu inga omedelbara krav på de upphandlande
myndigheterna och enheterna. Däremot kan Sverige som medlemsstat inte
uppfylla miniminivåerna utan att den nationella lagstiftningen överför det
kravet på upphandlande myndigheter och enheter. Å andra sidan behöver
den regleringen inte innebära krav på varje enskild upphandling utan kan
hanteras som ett sammantaget krav för de upphandlingar som genomförs
under en viss tidsperiod (referensperioden). De förslagna bestämmelserna
innebär att direktivets minimimål ska uppnås av upphandlande
myndigheter och enheter. Det närmare förslaget i den delen finns i
avsnitt 5.6.2. Bestämmelserna ska gälla bl.a. för statliga och kommunala
myndigheter och vissa företag som är verksamma inom försörjningssektorerna, se avsnitt 4.1.1. Regleringen rör därför snarare det förhållande
som anges i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen – förhållandet
mellan enskilda och det allmänna – än ett förhållande om enskildas
ställning inbördes. Slutsatsen är därför att det finns ett utrymme för
riksdagen att med stöd av 8 kap. 3 § regeringsformen bemyndiga
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regeringen att meddela föreskrifter som ansluter till lagen. Det närmare
förslaget i den delen finns i avsnitt 5.7.3 och 5.7.4.
Förordningen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster reglerar hur en omvandling ska göras av vissa
driftskostnader till ett belopp i pengar. Eftersom direktivet numera inte
reglerar miljökraven på detta sätt, har förordningen innehållsmässigt – med undantag av 8 § rörande information som tas upp i
avsnitt 5.6 – spelat ut sin roll. Den reglering som föreslås på förordningsnivå bör därför tas in i en ny förordning med samma namn som lagen.

5.2

Lagens tillämpningsområde

5.2.1

Direktivstyrda och icke direktivstyrda
upphandlingar

Förslag: Lagen ska gälla alla upphandlingar som omfattas av lagen om
offentlig upphandling och lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna med undantag för situationer där
direktupphandlingar får användas.
Skälen för förslaget
LOU och LUF
Tillämpningsområdet i 2 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster är bland annat knutet till upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna (LUF). Genom den hänvisningen omfattar
lagen även upphandlingar som inte är direktivstyrda (se prop. 2010/11:118
s. 31).
Tillämpningsområdet i artikel 3.1 a och c i direktiv (EU) 2019/1161 är,
liksom tidigare artikel 3 a i direktiv 2009/33/EG, knutet till upphandlingar
som omfattas av LOU- och LUF-direktivet. Därmed skulle lagens
tillämpningsområde kunna begränsas till sådana upphandlingar som är
direktivstyrda när det gäller inköp, leasing, hyra och hyrköp samt
tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till direktivet.
De överväganden som gjordes när lagen infördes måste förstås mot
bakgrund av de förutsättningar som gällde vid den tidpunkten, bland annat
de krav som ställdes i grunddirektivet. Det är därför inte omedelbart givet
att tidigare överväganden ska läggas till grund för en bedömning av om
tillämpningsområdet bör omfatta även icke-direktivstyrda upphandlingar.
Det övergripande syftet med direktivet är att förstärka den offentliga
upphandlingens betydelse för att främja marknadsintroduktion av rena och
energieffektiva vägtransportfordon. Detta syfte är i allt väsentligt
oförändrat sedan tidigare och från den utgångspunkten är bedömningen att
tillämpningsområdet bör omfatta icke-direktivstyrda upphandlingar.
Slutsatsen blir att sådana upphandlingar ska omfattas men att det finns
anledning att överväga om direktupphandlingar enligt 19 kap. 7 § LOU
respektive LUF (se avsnitt 4.1) bör undantas från tillämpningsområdet.
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En direktupphandling är huvudsakligen förbehållen ett förfarande där
upphandlingens värde är relativt lågt, i vart fall sett i relation till de
upphandlingsvärden som blir aktuella i de upphandlingar som lagen
föreslås omfatta.
Enligt förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det
finnas s.k. ramavtal eller andra gemensamma avtal för sådana varor och
tjänster som statliga myndigheter upphandlar ofta eller som omfattar stora
värden. Myndigheterna ska som huvudregel använda dessa avtal. Statens
inköpscentral hos Kammarkollegiet upphandlar ramavtal inom ett antal
olika områden, bland annat transporter och tjänstefordon. Inom områdena
it och telekom upphandlar Statens inköpscentral ramavtal som även är
avsedda för kommuner och regioner. Kommuner och regioner har även
möjlighet att använda ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral AB
har upphandlat.
Om en statlig myndighet gör bedömningen att ett annat avtal
sammantaget är bättre för myndigheten än ett befintligt ramavtal, ska
myndigheten enligt 4 § förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning underrätta Kommerskollegiet om skälen för bedömningen.
Detta görs genom en särskild underrättelse om avsteg från användning av
ramavtal. Av Kommerskollegiets årsredovisning 2019 framgår att det
under året inkom 229 underrättelser om avsteg. Avstegsrapporterna avser
samtliga gemensamma ramavtal inom upphandlade varu- och tjänstekategorier. Endast ett par av avstegsrapporterna avser tjänstebilar och
transporttjänster. Ett rimligt antagande är därför att direktupphandlingar
utanför de statliga ramavtalen är sällsynta. Det ligger i övrigt i sakens natur
att möjligheten till direktupphandling på grund av synnerliga skäl är
mycket begränsad.
Även sådana situationer där det enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU eller 6 kap.
5–12 §§ LUF är tillåtet att använda förhandlat förfarande utan föregående
annonsering bör vara ovanliga. Av LOU- respektive LUF-direktiven
framgår att ett sådant förfarande endast ska användas under mycket
exceptionella omständigheter, se prop. 2015/16:195 s. 499 f.
Sammantaget, och med beaktande även av att möjligheten till
rapportering och uppföljning (se avsnitt 5.7) är mycket begränsad för
upphandlingar och kontraktstilldelningar som inte annonseras, bör lagen
gälla alla upphandlingar som omfattas av LOU och LUF. Om det finns
synnerliga skäl eller om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering är uppfyllda, bör det göras undantag för
situationer där direktupphandlingar får användas, dvs. om upphandlingens
värde inte uppgår till direktupphandlingsgränsen.
LUK
Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) omfattar, på motsvarande
sätt som LOU och LUF, även upphandlingar som inte är styrda av LUKdirektivet. Närmare bestämmelser om sådana upphandlingar finns i
15 kap. LUK. Sedan den 1 januari 2017 omfattar 2 § lagen om miljökrav
vid upphandlingar av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster även
upphandlingar enligt LUK (se prop. 2015/16:195 s. 908 f). Direktiv
2019/1161 omfattar inte LUK-direktivet men lagens tillämpningsområde
kan bestämmas så att även koncessionsupphandlingar enligt LUK ska
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ingå. Det skulle kunna vara aktuellt beträffande de tjänsteavtal som avses
i artikel 3.1 c i direktiv 2019/1161. Förslaget i avsnitt 5.2.4 är dock att
koncessionsupphandlingar enligt LUK inte ska omfattas av lagen. Därmed
är frågan om icke-direktivstyrda upphandlingar enligt LUK inte aktuell.

5.2.2

Köp, leasing, hyra och hyrköp av bilar

Förslag: Lagen ska gälla vid upphandling enligt lagen om offentlig
upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna,
om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar.
Skälen för förslaget
Direktivet
Enligt artikel 3.1 a i direktiv (EU) 2019/1161 ska direktivet tillämpas på
upphandling genom avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av
vägtransportfordon som tilldelas av upphandlande myndigheter eller
upphandlande enheter, i den mån dessa omfattas av skyldigheter att
tillämpa upphandlingsförfarandena enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU. Skrivningen motsvarar, med
språklig justering och uppdaterade hänvisningar, tidigare artikel 3 a i fråga
om inköp men nu med tillägget att även leasing, hyra och hyrköp ska ingå
i tillämpningsområdet.
Upphandling av bilar
Den nuvarande lydelsen av 2 § första stycket 1 i lagen om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster omfattar köp och
leasing och behöver endast kompletteras med hyra och hyrköp.
Det som skiljer hyra från leasing enligt nuvarande definition av leasing
i lagen är att hyra antingen avser en bestämd tid som är kortare än ett år
eller en obestämd tid. Termen hyrköp används sällan och kan närmast
beskrivas som hyra med option att köpa varan under eller efter hyrestiden.
Termen finns dock i upphandlingslagstiftningarna. Något behov av att
särskilt definiera termerna bedöms inte föreligga, se avsnitt 5.4.
Hänvisningen i 2 § första stycket i samma lag till LOU, LUF och LUK
infördes som en följdändring i samband med tillkomsten av de nuvarande
upphandlingslagarna, se avsnitt 5.2.4. Någon hänvisning till LUK är inte
aktuell i fråga om köp, leasing, hyra eller hyrköp. Den hänvisningen kan
därför tas bort.

5.2.3

Tjänstekoncessioner för kollektivtrafik enligt EU:s
kollektivtrafikförordning

Bedömning: Lagen bör gälla även i fortsättningen vid upphandling av
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss.
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Skälen för bedömningen
Direktivet
Enligt artikel 3.1 b ska direktivet tillämpas på upphandling genom avtal
om allmän trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, där syftet är att
tillhandahålla passagerartransport på väg över ett tröskelvärde som ska
fastställas av medlemsstaterna och som inte överskrider det tillämpliga
tröskelvärdet i artikel 5.4 i den förordningen. Skrivningen motsvarar i
huvudsak tidigare artikel 3 b.
Artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning innehåller bestämmelser om
tilldelning av avtal om allmän trafik. Inledningsvis anges att avtal om
allmän trafik ska tilldelas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i
förordningen. Tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik med buss ska
emellertid tilldelas i enlighet med de förfaranden som fastställs i direktiv
2004/17/EG eller 2004/18/EG, när dessa inte tilldelas i form av
koncessionsavtal om tjänster. Direktiven är numera 2014/24/EU (LOUdirektivet) och direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet). När avtal ska
tilldelas i enlighet med LOU-direktivet eller LUF-direktivet ska
tilldelningsbestämmelserna i kollektivtrafikförordningen inte tillämpas
(artikel 5.1). Detta innebär att förfarandet vid tilldelning av tjänstekontrakt
avseende kollektivtrafik med buss regleras genom de angivna direktiven.
För tjänstekoncessioner gäller däremot kollektivtrafikförordningen och
det är sådana upphandlingar som avses i artikel 3.1 b i direktiv (EU)
2019/1161.
Tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss
Vid tiden för genomförandet av grunddirektiv 2009/33/EG gällde en
övergångsperiod till december 2019 innan reglerna om tilldelning enligt
artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning behövde tillämpas. Regeringen
gjorde därför bedömningen att tjänstekoncessioner inte skulle omfattas av
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, prop. 2010/11:118 s. 24. En annan lösning aktualiserades
i anslutning till det nya regelverket om upphandling. I propositionen
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (prop. 2016/17:28), föreslogs
bland annat bestämmelser om tjänstekoncessioner som avser
kollektivtrafik och som kompletterar EU:s kollektivtrafikförordning.
Genom ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som trädde i
kraft den 1 januari 2017, infördes ett nytt 4 a kap. om upphandling av
kollektivtrafik med huvudsaklig innebörd att vissa bestämmelser i LUK
ska tillämpas vid upphandling enligt EU:s kollektivtrafikförordning.
Enligt 4 a kap. 5 § lagen om kollektivtrafik ska vid upphandling av sådana
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss även lagen om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas, se
prop. 2016/17:28 s. 71 f.
EU:s kollektivtrafikförordning innehåller särskilda tröskelvärden, under
vilka medlemsstaterna kan tillåta att direkttilldelning får ske. Enligt artikel
5.4 första stycket gäller detta när det årliga genomsnittsvärdet av avtalen
uppskattas till mindre än 1 000 000 euro eller när avtalen gäller
kollektivtrafik på mindre än 300 000 kilometer om året. När det gäller
avtal om allmän trafik som direkttilldelas till ett litet eller medelstort
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företag som bedriver trafik med högst 23 fordon får dessa tröskelvärden
enligt andra stycket i samma bestämmelse höjas på så sätt att
direkttilldelning får ske när antingen det årliga genomsnittsvärdet
uppskattas till mindre än 2 000 000 euro eller när avtalet gäller
kollektivtrafik på mindre än 600 000 kilometer om året. Medlemsstaterna
är fria att sänka de tröskelvärden som anges i artikel 5.4 och av 4 a kap.
7 § andra stycket i lagen om kollektivtrafik framgår att tröskelvärdet är
500 000 euro (se prop. 2016/17:28 s. 52 f.).
Artikel 3.1 b möjliggör att det fastställs ett tröskelvärde under vilket
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster inte ska tillämpas i fråga om upphandling av tjänstekoncessioner
för kollektivtrafik. Tröskelvärdet får inte vara högre än vad som sägs i
artikel 5.4 kollektivtrafikförordningen. Gällande bestämmelser innehåller
inte något sådant tröskelvärde. Frågan är om det nu är motiverat att införa
en sådan värdegräns, exempelvis på samma nivå som tröskelvärdet för
direkttilldelning enligt 4 a kap. 7 § andra stycket lagen om kollektivtrafik.
Från direktivets utgångspunkt finns en balans mellan LOU-direktivet och
LUF-direktivet å ena sidan och en möjlig värdegräns kopplad till kollektivtrafikförordningen å andra sidan eftersom upphandlingsdirektiven endast
gäller över vissa tröskelvärden. Samtidigt föreslås – i linje med gällande
ordning – att lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster ska gälla även för upphandlingar enligt LOU och
LUF som inte är direktivstyrda. Tröskelvärdena i LOU- och LUFdirektiven har därför ingen betydelse för tillämpningen av lagen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Mot
den bakgrunden finns inte skäl att frångå nuvarande ordning att lagen ska
gälla utan värdegräns även i fråga om upphandling av tjänstekoncessioner
för kollektivtrafik.
Med hänvisning till ovanstående är artikel 3.1 b omhändertagen genom
regleringen i lagen om kollektivtrafik och dess hänvisning till lagen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Det
skulle visserligen vara möjligt att flytta över genomförandet av artikeln
helt och hållet till den lagen och upphäva motsvarande regleringen i lagen
om kollektivtrafik. Det bedöms dock inte finnas skäl att vidta den
åtgärden. Däremot bör det för tydlighets skull finnas en upplysning i lagen
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster att
den lagen gäller i dessa fall i enlighet med vad som sägs i 4 a kap. lagen
om kollektivtrafik.

5.2.4
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Köp av vissa tjänster

Förslag: Lagen ska gälla vid upphandling enligt lagen om offentlig
upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna,
om upphandlingen avser köp av följande tjänster som omfattas av
angiven CPV-kod:
1. kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6,
2. passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod
60130000-8,
3. icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
4. sophämtning, CPV-kod 90511000-2,
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5. posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7,
6. pakettransporter, CPV-kod 60161000-4,
7. postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och
8. paketutlämning, CPV-kod 64121200-2.
Skälen för förslaget
Direktivet
Enligt artikel 3.1 c i direktiv (EU) 2019/1161 ska direktivet tillämpas på
upphandling genom tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till direktivet, i
den mån de upphandlande myndigheterna eller upphandlande enheterna
omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena i LOUdirektivet och LUF-direktivet. I tabellen anges följande tjänster med
tillhörande CPV-kod:
1. kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6,
2. passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod
60130000-8,
3. icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
4. sophämtning, CPV-kod 90511000-2,
5. posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7,
6. pakettransporter, CPV-kod 60161000-4,
7. postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och
8. paketutlämning, CPV-kod 64121200-2.
Koncessionsupphandlingar enligt LUK
I samband med tillkomsten av de nuvarande upphandlingslagarna
ändrades hänvisningen i 2 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster på så sätt att lagen gäller vid upphandling
enligt LOU, LUF eller LUK (se prop. 2015/16:195 s. 908 f.). I
propositionen uttalas allmänt beträffande de lagar som följdändrades, att
det är nödvändigt att lägga till hänvisningar till LUK i vissa av lagarna där
det kan uppkomma fråga om sådan upphandling. Från den utgångspunkten
gjordes med andra ord bedömningen att koncessionsupphandlingar skulle
ingå i lagens tillämpningsområde.
Enligt artikel 3 direktivet omfattar tillämpningsområdet inte LUKdirektivet. Inte heller i övrigt nämns koncessionsupphandlingar i
direktivet. När det gäller köp, leasing, hyra och hyrköp enligt artikel 3.1 a
uppkommer inte frågan om koncessionsupphandlingar enligt LUK.
Detsamma gäller i fråga om artikel 3.1 b, som avser upphandlingar genom
avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning (EG)
1370/2007 och alltså inte enligt upphandlingslagarna.
När det gäller de tjänster som räknas upp i artikel 3.1 c – med
hänvisning till tabell 1 i bilagan – finns däremot inget som utesluter att
man vid en nationell upphandling enligt LUK tillämpar bestämmelserna i
direktiv (EU) 2019/1161. Beträffande kollektivtrafik på väg måste dock
den bilden nyanseras.
Enligt artikel 2 i kollektivtrafikförordningen är kollektivtrafik
persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds
allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Om ett
kollektivtrafikföretag inte har något eget kommersiellt intresse av att
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bedriva viss kollektivtrafik, kan behörig myndighet – utifrån vad som
benämns allmän trafikplikt – ingå avtal om allmän trafik med ett
kollektivtrafikföretag som sköter och tillhandhåller sådan trafik.
Tilldelningen (upphandlingen) av avtal om allmän trafik regleras i artikel 5
i kollektivtrafikförordningen. Det gäller dock endast tjänstekoncessioner
för sådan kollektivtrafik med buss som upphandlas enligt
kollektivtrafikförordningen. Andra avtal om allmän trafik ska upphandlas
enligt LOU eller LUF. Regleringen i kollektivtrafikförordningen utesluter
LUK när det handlar om avtal om allmän trafik. Det gäller även om vissa
bestämmelser i LUK ska tillämpas vid upphandling av kollektivtrafik
enligt 4 a kap. lagen om kollektivtrafik.
Frågan är då vad som gäller för upphandling av annan kollektivtrafik,
dvs. sådan som inte avser avtal om allmän trafik. LUK-direktivet gäller
inte koncessioner för kollektivtrafik i den mening som avses i
kollektivtrafikförordningen (artikel 10.3). Det är därför förklarligt att det
nu aktuella direktivet enbart hänför sig till LOU-direktivet och LUFdirektivet och inte tar upp koncessionsupphandlingar beträffande
kollektivtrafik. Skillnaden mellan LUK-direktivet och den nationella
lagstiftningen i LUK är att den senare inte genomför undantaget för
kollektivtrafik i artikel 10.3 (se prop. 2016/17:28 s. 70). Slutsatsen är
därför att viss kollektivtrafik skulle kunna upphandlas enligt LUK. Den
faktiska betydelsen av det konstaterandet torde dock vara mycket
begränsat, eftersom de som bedriver sådan kollektivtrafik normalt sett inte
ska tillämpa upphandlingslagarna. Den viktigare frågan är därför om det
beträffande de övriga tjänsteavtal, exempelvis skolskjuts, sophämtning
och postutdelning, som anges i artikel 3.1 c finns skäl att tillämpa lagen
för upphandlingar även enligt LUK.
Tjänster som ska omfattas av lagen
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Förutom kollektivtrafik på väg, som i viss mån har ingått i tidigare artikel
3 b och som genomförts genom 2 § första stycket 2 lagen om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, innebär de
uppräknade tjänsterna en utvidgning av direktivets tillämpningsområde. I
skäl 12 motiveras tjänsterna med att de bör vara sådana som omfattas av
aktuella fordonskategorier i direktivet och att fordonen utgör en central del
av respektive avtal. Tjänsterna bör definieras genom sina respektive koder
i den gemensamma terminologin vid upphandling enligt CPV-direktivet,
CPV-koden.
Tjänsten kollektivtrafik på väg torde i direktivets mening avse all
kollektivtrafik som upphandlas som tjänstekontrakt enligt LOU eller LUF.
Däremot regleras, som tidigare nämnts, upphandling av
tjänstekoncessioner för kollektivtrafik inom ramen för allmän trafik i
kollektivtrafikförordningen. Ska koncessionsupphandlingar av de aktuella
tjänsterna omfattas av lagen? Som sägs i avsnitt 5.1.1 är direktivet ett
minimidirektiv. Det finns därför inte något som hindrar att lagen ges ett
vidare tillämpningsområde än vad som följer av artikel 3 i direktivet. En
omständighet som kan tala för en sådan ordning är att den eventuellt kan
stävja incitament att välja en koncessionsupphandling som
upphandlingsförfarande för att undvika tillämpning av de föreslagna
minimimålen. Å andra sidan torde valet av upphandlingsform påverkas av
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betydligt fler, och sannolikt viktigare, faktorer än frågan om att behöva
beakta minimimålen. Om koncessionsupphandlingar är vanligt
förekommande inom det aktuella området, är det en omständighet som
talar för att LUK ska ingå i tillämpningsområdet. Det som kunnat utrönas
i den frågan är att sådana upphandlingar är ovanliga. I allt väsentligt
tillämpas LOU och LUF.
Den samlade bedömningen är att det inte är påkallat att ge lagen ett
vidare tillämpningsområde än vad som följer av direktivet. Därmed ska
den nuvarande uppräkningen av upphandlingslagar i 2 § första stycket
begränsas till LOU och LUF. Det finns dock skäl att bevaka utvecklingen
och ta upp frågan på nytt om behov uppstår.
Artikel 3.1 c och tabell 1 i bilagan till direktivet får förstås så att de
tjänster som beskrivs förutsätter att de omfattas av den angivna CPVkoden. Författningsmässigt bör lagtexten utformas på motsvarande sätt
som i upphandlingslagarna, se exempelvis 1 kap. 5 § LOU. Det gäller även
hänvisningen till CPV-förordningen, se 4 kap. 19 § första stycket LOU.

5.2.5

Undantag från lagens tillämpningsområde

Förslag: Lagen ska inte gälla för bussar med en totalvikt som överstiger
5 ton och som inte har tillverkats med utrymme för ståplatspassagerare
eller har utformats för befordran av sådana passagerare, bilar som är
konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det
civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, bilar som
används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller
tävlingsområden eller andra liknande områden, eller ambulanser,
likbilar, mobilkranar eller fordon som är rullstolsanpassade eller
bepansrade.
Skälen för förslaget
Undantag som följer direkt av direktivet
Enligt artikel 3.2 ska direktivet inte tillämpas på fordon enligt artikel 2.2 a,
b och c och 2.3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll
över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana
fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr
595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG. De fordon som
avses är jordbruks- och skogsbruksfordon, två- eller trehjuliga fordon och
fyrhjulingar, bandfordon och självgående fordon som är särskilt
konstruerade och tillverkade för att utföra arbete. Dessa fordon faller
utanför lagens tillämpningsområde redan genom att kraven avser fordon i
kategorierna M och N, dvs. personbilar, bussar och lastbilar vilka
definitionsmässigt är bilar. I lagen används termen bilar och någon annan
reglering behövs inte för nu aktuella undantag.
Vidare undantas fordon i kategori M3, utom klass I- och klass A-fordon,
enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för godkännande
av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av system,
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komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem. De
fordon som avses här är bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och
som tillhör klass I eller klass A. Klass I är en buss för fler än 22
passagerare utöver föraren och som tillverkats med utrymme för
ståplatspassagerare för att medge frekventa förflyttningar av passagerare.
Klass A avser en buss för högst 22 passagerare utöver föraren, som
utformats för befordran av ståplatspassagerare och som är utrustat med
säten och ska ha utrymme för ståplatspassagerare. Båda klasserna avser
bussar som används i stadstrafik respektive i stads- eller förortstrafik eller
för mer kortväga regional trafik. Sådana bussar ska alltså omfattas av
bestämmelserna i direktivet.
Bland annat genom att jämföra med andra språkversioner av skäl 16 kan
man sluta sig till att exempelvis turistbussar och långfärdsbussar undantas
från direktivet. Undantagsbestämmelsen bör emellertid uttryckas så, vilket
också anges i skäl 16, att direktivet inte ska tillämpas på bussar med en
totalvikt som överstiger 5 ton och som inte har tillverkats med utrymme
för ståplatspassagerare eller inte har utformats för befordran av sådana
passagerare.
Undantag som får göras
Enligt artikel 2 får medlemsstaterna bevilja undantag från kraven i
direktivet för fordon enligt artikel 2.2 d och 2.3 a och b i förordning (EU)
2018/858 samt punkterna 5.2–5.5 och 5.7 i del A i bilaga I till den
förordningen.
De fordon som avses i artikel 2.2 och 2.3 i förordning (EU) 2018/858 är
sådana som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning
av Försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret eller ordningsmakten
samt fordon som är konstruerade och tillverkade för användning
huvudsakligen på byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller på flygplatser.
Möjligheten att bevilja undantag för dessa kategorier av fordon motsvarar
tidigare lydelse av artikel 2 och motsvarar regleringen i 2 § andra stycket
1 och 2 lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster, se prop. 2010/11:118 s. 24 f. Förutom att undantaget inte ska begränsas till köp eller leasing, finns inte skäl att ändra den
nuvarande regleringen för de aktuella fordonen.
De fordon som avses i bilaga I, del A är avsedda för särskilda ändamål:
bepansrade fordon, ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon och
mobilkranar. Fordonen är närmare definierade i bilagan. Ambulans och
likbil tillhör kategori M (personbil eller buss), rullstolsanpassat fordon
tillhör kategori M1 (personbil), mobilkran tillhör kategori N3 (lastbil med
en totalvikt som överstiger 12 ton) medan ett bepansrat fordon kan vara en
personbil, en buss eller en lastbil. Möjligheten att bevilja undantag för
dessa fordon är ny. Av skäl 17 framgår att motivet för undantagsmöjligheten är att undvika oproportionerliga bördor för offentliga
myndigheter och operatörer. Mot den bakgrunden är det rimligt att undanta
dessa fordon. På motsvarande sätt som för övriga undantag bör de vara
generella, se prop. 2010/11:118 s. 26. I fråga om definitioner av fordonen,
se avsnitt 5.5.5.
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5.3

Andra eller längre gående krav vid upphandling

Bedömning: En upphandlande myndighet eller enhet bör även
fortsättningsvis få ställa andra eller längre gående krav på den
upphandlande varan eller tjänsten än som följer av lagen.
Skälen för bedömningen: Enligt artikel 5.7 får medlemsstaterna
tillämpa, eller tillåta att deras upphandlande myndigheter eller enheter
tillämpar, högre nationella mål eller strängare krav än de som anges i
bilagan till direktivet. Någon motsvarande artikel fanns inte i direktiv
2009/33/EG, däremot en skrivning i skäl 24 med samma innebörd. Mot
den bakgrunden, och eftersom det är fråga om ett minimidirektiv, infördes
i 3 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster möjligheten att ställa högre eller längre gående krav. Denna
paragraf bör inte ändras.

5.4

Definitioner som tas bort eller ändras

Förslag: Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt ska
ha samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner.
Definitionen av leasing och livslängd ska utgå liksom hänvisningen
till EU:s kollektivtrafikförordning och lagen om upphandling av
koncessioner.
Skälen för förslaget: Artikel 4.1–4.3 innehåller liksom i tidigare
lydelser definitioner av upphandlande myndighet, upphandlande enhet och
vägtransportfordon.
Artikel 4 i sin ursprungliga lydelse genomfördes i 4 § lagen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, dock
ersattes ordet vägtransportfordon med ordet bil. Dessutom infördes
definitioner av leasing och livslängd samt i 5 § en hänvisning till EU:s
kollektivtrafikförordning beträffande innebörden av kollektivtrafikföretag, allmän trafikplikt och avtal om allmän trafik. De närmare
övervägandena framgår av prop. 2010/11:118 s. 26 f.
Definitionen av bil skulle i sig kunna kvarstå, i enlighet med vad som
sägs i prop. 2010/11:118 beträffande den beteckningen, men direktivet
förutsätter att fler fordonsslag används i lagen. Det gäller personbil, lätt
och tung lastbil samt buss. Dessutom används beteckningen totalvikt. Det
är lämpligt att i lagen hänvisa till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner beträffande betydelsen av dessa beteckningar.
Enligt förslaget i avsnitt 5.2.2 ska lagen gälla upphandling som avser
köp, leasing, hyra eller hyrköp. Leasing, hyra och hyrköp är nyttjanderätter
där den avgörande skillnaden i avtalssammanhang normalt är hyrestiden.
Med leasing förstås att hyrestiden är avtalad med en bestämd tid, vanligen
minst ett år. Det är också den betydelsen av leasing som används inom
vägtrafikområdet för att klargöra att ägaransvaret för ett fordon ligger på
leasingtagaren. Med andra varianter av hyrestiden benämns nyttjanderättsavtalet vanligen hyra. Termen hyrköp används sällan och kan närmast
beskrivas som hyra, eller leasing, med option att köpa varan under eller
efter hyrestiden. När lagen nu föreslås omfatta samtliga nämnda varianter
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av nyttjanderätter finns det inget behov av att definiera de skilda termerna.
Definitionen av leasing bör därför utgå.
Eftersom artikel 6 har utgått och direktivet inte längre ställer krav på
beräkning av driftskostnaderna, finns det inget behov av termen livslängd.
Definitionen bör därför utgå.
Förslaget i avsnitt 5.2.4 om köp av vissa tjänster innebär att
upphandlingar av sådana tjänster enligt LUK inte ska omfattas av lagens
tillämpningsområde. Hänvisningen i 4 § till LUK bör därför tas bort.
Mot bakgrund av förslaget i avsnitt 5.2.3 om tjänstekoncessioner för
kollektivtrafik, och av att den nuvarande regleringen i det avseendet ska
kvarstå i 4 a kap. lagen om kollektivtrafik, finns det inget behov av att i
lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster förklara vad som avses med vissa termer och uttryck som används
i EU:s kollektivtrafikförordning. Definitionen i 5 § bör därför tas bort.

5.5

Nya ord och uttryck i lagen

5.5.1

Lätt bil och ren lätt bil

Förslag: Med lätt bil avses en personbil, en lätt lastbil eller en buss med
en totalvikt av högst 5 ton.
Med ren lätt bil avses en lätt bil som under den första referensperioden har ett utsläpp av koldioxid som inte överstiger 50 gram per
kilometer, och ett utsläpp av luftföroreningar (RDE) vid faktisk körning
som är mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna, samt
en lätt bil som under den andra referensperioden och för varje följande
femårsperiod inte har något utsläpp av koldioxid.
Med ren lätt bil avses även en lätt bil som genom eftermontering
uppfyller kraven på ett sådant fordon.
Skälen för förslaget
Fordonskategorisering
Fordon i kategori M och N utgår från definitioner i förordning (EU)
2018/858. Med utgångspunkt från lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är M1 en personbil, M2 en buss med en totalvikt på högst 5 ton
och M3 en buss med en totalvikt över 5 ton. På motsvarande sätt är N1 en
lätt lastbil, N2 en tung lastbil med en totalvikt på högst 12 ton och N3 en
tung lastbil med en totalvikt över 12 ton.
Termen rent fordon i artikel 4.4 är uppdelad i a) som omfattar
kategorierna M1, M2 och N1 och b) som omfattar kategorierna M3, N2 och
N3. I bilagan används däremot en uppdelning i uttrycken rena lätta fordon
och rena tunga fordon. De tunga fordonen delas i sin tur in i lastbilar och
bussar. Det mest ändamålsenliga är att utgå från motsvarande
grupperingar, dock bör i lagen fordon bytas ut till bil.
Direktivet
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koldioxidutsläpp, uttryckt som gram per kilometer och utsläpp av
föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de
tillämpliga utsläppsgränser som anges i tabell 2 i bilagan.
För tiden till och med den 31 december 2025 – den första
referensperioden – får koldioxidutsläppet inte överstiga 50 gram per
kilometer och utsläppsföroreningarna (RDE, Real Driving Emissions) ska
vara mindre än 80 procent av utsläppsgränserna. De så kallade RDEvärdena, partiklar och kväveoxider (NOx), avser de som ska rapporteras i
intyg om överensstämmelse enligt punkt 48.2 i bilaga IX till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september
2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”). De
tillämpliga utsläppsvärdena är de som fastställs i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007.
För tiden från och med den 1 januari 2026 – de efterföljande
referensperioderna – ska koldioxidutsläppet vara noll.
Enligt artikel 5.3 får fordon som uppfyller definitionen av rent fordon
enligt artikel 4.4 eller av utsläppsfritt tungt fordon enligt artikel 4.5 till
följd av eftermontering räknas som rena fordon respektive utsläppsfria
tunga fordon när det gäller att uppnå minimimålen för upphandling.
Vad som är en lätt bil och en ren lätt bil
För att öka läsbarheten är det lämpligt att definiera lätt bil separat och
använda det uttrycket i definitionen av ren lätt bil.
Med lätt bil avses en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en
totalvikt av högst 5 ton, dvs. de fordonskategorier som anges i artikel 4.4 a.
När man definierar uttrycket en ren lätt bil måste man beakta de
tidsmässigt skilda utsläppströsklarna. För den första referensperioden är
kravet ett utsläpp av koldioxid som inte överstiger 50 gram per kilometer
i förening med ett utsläpp av luftföroreningar (RDE) vid faktisk körning
som är mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna.
Definitionen i sin helhet blir, med avseende på utsläppsgränserna, med
nödvändighet detaljrik även om hänvisningar bör kunna göras till aktuella
EU-rättsakter på motsvarande sätt som i direktivet. Den närmare
innebörden av tillämpliga utsläppsgränser bör föreskrivas på
förordningsnivå.
När det gäller hänvisningen till direktiv 2007/46/EG för rapportering av
RDE-värden i intyg om överensstämmelse, konstateras att direktivet har
upphört att gälla med verkan från den 1 september 2020 och ersatts av
förordning (EU) 2018/858. I artikel 88 i den förordningen sägs att
hänvisningar till direktiv 2007/46/EG ska anses som hänvisningar till
förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i punkt 3 i
bilaga XI till förordningen. Av jämförelsetabellen, artikel 36 i förordningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683 av
den 15 april 2020 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/858 vad gäller de administrativa kraven för
godkännande och marknadskontroll av motorfordon och släpfordon till
dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda för sådana fordon, följer att hänvisningen i bilagan till
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direktiv (EU) 2019/1161 till punkt 48.2 i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG
numera ska anses vara en hänvisning till punkt 48.2 i bilaga VIII del 2 till
genomförandeförordningen. Innehållsmässigt skiljer sig punkterna inte åt.
För tiden efter den första referensperioden – den andra referensperioden
och efterföljande femårsperioder – är kravet att aktuella bilar inte släpper
ut någon koldioxid.
Eftermontering
Eftermontering innebär att en bil modifieras i förhållande till det
ursprungliga och godkända utförandet, exempelvis att en dieselbuss ändras
så att den drivs uteslutande med el. Det har ingen betydelse om fordonet
är nytt eller begagnat när det modifieras. En lätt bil som genom eftermontering uppfyller kraven på en ren lätt bil ska anses som en sådan bil.

5.5.2

Ren tung buss, ren tung lastbil och alternativa
drivmedel

Förslag: Med ren tung buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton
som är ett elfordon, eller drivs med ett annat alternativt drivmedel än el.
Med ren tung lastbil avses en tung lastbil som är ett elfordon, eller
drivs med ett annat alternativt drivmedel än el.
Med en ren tung buss eller en ren tung lastbil avses även en bil som
genom eftermontering uppfyller kraven på ett sådant fordon.
Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som,
åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för
energiförsörjning till transporter och som kan bidra till förbättring av
miljöprestandan inom transportsektorn.
På förordningsnivå ska det föreskrivas att alternativa drivmedel bland
annat avser
– el,
– väte,
– biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
– syntetiska och paraffiniska bränslen,
– metangas, och
– gasol.
Vidare ska det föreskrivas att alternativa drivmedel däremot inte
avser
– biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för
indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av
produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807, eller
– biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som
blandas med konventionella fossila bränslen.
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Skälen för förslaget
Direktivet
Ett rent tungt fordon, dvs. en buss med en totalvikt över 5 ton eller en tung
lastbil, är enligt artikel 4.4 b ett fordon som använder alternativa bränslen
enligt definitionerna i artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen. Detta gäller dock inte bränslen
som framställs av råvaror som medför hög risk för indirekt ändrad
markanvändning och för vilka en betydande utvidgning av
produktionsområdet till mark med stora kollager observeras i enlighet med
artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den
11 december 2018 om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor, det s.k. förnybartdirektivet. När fordon använder
flytande biobränslen, syntetiska bränslen och paraffiniska bränslen ska
dessa bränslen inte blandas med konventionella fossila bränslen.
Artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU definierar alternativa bränslen enligt
följande: Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som
ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och
som kan bidra till utfasning av fossila bränslen och förbättring av
miljöprestandan inom transportsektorn. De inbegriper bland annat
– el,
– väte,
– biodrivmedel, enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 2009/28/EG,
– syntetiska och paraffiniska bränslen,
– naturgas, inbegripet biometan, i gasform (komprimerad naturgas –
CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG), och
– gasol (LPG).
Artikel 2.2 i direktiv 2014/94/EU definierar elfordon som ett
motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en ickeperifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt
uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt.
Genom direktiv (EU) 2018/2001, förnybartdirektivet, som ska vara
genomfört senast den 30 juni 2021, upprättas en gemensam ram för
främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger ett bindande
unionsmål för den totala andelen energi från förnybara energikällor av
unionens slutliga bruttoenergianvändning år 2030. Artikel 7 anger beräkningen av andelen energi från förnybara energikällor. I artikel 25 anges att
medlemsstaterna ska fastställa en skyldighet för bränsleleverantörer att
säkerställa att andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen
inom transportsektorn är minst 14 procent senast 2030. Artikel 26 har
särskilda regler för beräkningen enligt artikel 7 och 25 för biodrivmedel,
flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs ur livsmedelsoch fodergrödor. Vad som sägs i artikel 26.2 första stycket motsvarar i
huvudsak skrivningen i artikel 4.4 b om bränslen som undantas från de
som är alternativa för tunga bilar.
En uppdelning av definitionen av rena tunga fordon
De förutsättningar som enligt artikel 4.4 b gäller för att ett bränsle ska vara
alternativt, och därmed kunna användas av ett definitionsmässigt rent tungt
fordon, är med hänvisningarna till nämnda direktiv komplexa och inte helt
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lätta att överföra till svensk rätt. Mot den bakgrunden finns det en
anledning att dela upp innehållet i definitionen av rena tunga fordon på så
sätt att termen alternativa bränslen definieras särskilt. Med beaktande av
hur termen bränsle uttrycks i drivmedelslagen (2011:319) och lagen
(2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel bör dock
direktivets alternativa bränslen benämnas alternativa drivmedel, se
propositionen Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen
för alternativa drivmedel (prop. 2015/16:186 s. 14 f.). Eftersom
minimimålen för tunga fordon är olika för bussar och lastbilar, bör en ren
tung buss och en ren tung lastbil definieras var för sig.
En särskild fråga gäller innebörden av hänvisningen till artikel 2.2 i
direktiv 2014/94/EU. Artikeln definierar elfordon och anknyter därför
primärt till fordonets tekniska egenskaper och inte till det alternativa
bränslet el. Slutsatsen är därför att en tung buss eller en tung lastbil som
använder det alternativa bränslet el ska vara ett elfordon enligt artikel 2.2
för att anses som ett rent tungt fordon. Med elfordon kan förstås ett fordon
som uteslutande drivs med el eller ett fordon som har flera kraftkällor
varav en är el. I det senare fallet förutsätts att fordonet laddas externt med
el, såsom en laddhybridbil. En sådan bil uppfyller kravet, även om
förbränningsmotorn använder ett konventionellt bränsle, medan en
hybridbil inte gör det eftersom bilen inte laddas externt.
För att en tung buss respektive en tung lastbil ska vara ren krävs därför
att den
1. är ett elfordon, eller
2. drivs med ett annat alternativt drivmedel än el.
En definition av elfordon bör finnas på förordningsnivå.
Alternativa drivmedel
Direktiv 2014/94/EU har i vissa delar genomförts i svensk rätt genom
lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel. I 2 §
definieras alternativa drivmedel med utgångspunkt från artikel 2.1 i
direktivet. I prop. 2015/16:186 s. 18 f., sägs att definitionen i princip bör
motsvara den som finns i artikel 2.1 i direktivet. Det sägs också att
direktivets definition av alternativa drivmedel i den del som anger att
drivmedlet bidrar till utfasning av fossila bränslen inte är möjlig att förena
med det faktum att fossil metangas omfattas av direktivet. Att drivmedlet
ska bidra till utfasning av fossila bränslen togs därför inte med i
definitionen i lagen. Inte heller den uppräkning som anges i direktivet togs
in i lagtexten, eftersom den inte är uttömmande. En uppräkning finns dock
i 2 a § förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa
drivmedel. Eftersom artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU innehållsmässigt
har genomförts som beskrivits ovan, finns inte skäl att nu införa en annan
grundläggande lydelse av uttrycket alternativa drivmedel i lagtexten. En
komplettering med en uppräkning av alternativa drivmedel bör på
motsvarande sätt göras på förordningsnivå.
Till skillnad från definitionen av alternativa drivmedel enligt lagen om
krav på installationer för alternativa drivmedel undantas vissa bränslen
enligt artikel 4.4 b i direktiv (EU) 2019/1161. Det handlar om flytande och
gasformiga biodrivmedel som framställs från vissa livsmedels- och
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fodergrödor med hänvisning till artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001,
förnybartdirektivet.
För att komplettera artikel 26.2 i förnybartdirektivet har kommissionen
tagit fram kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13
mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk
för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning
av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och
certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (i det följande
kommissionens delegerade förordning). Syftet med kommissionens
delegerade förordning är dels att ta fram en metodik för att fastställa vilka
råvaror som har hög risk för indirekt ändring av markanvändning, dels att
ta fram en metodik för certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen
och biomassabränslen som är producerade från sådana råvaror men som
ändå har låg risk för indirekt ändrad markanvändning. Medlemsstaterna är
skyldiga att tillämpa kriterierna i den delegerade förordningen för att
fastställa råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning.
I den delegerade förordningen finns kriterier för att definiera vilka
råvaror som har hög risk för indirekt ändrad markanvändning. Kriterierna
ska tillämpas utifrån information som framgår av en bilaga till den
förordningen. Av kriterierna och bilagan till den delegerade förordningen
framgår att det endast är palmolja som i dagsläget anses vara en råvara
med hög risk för indirekt ändrad markanvändning. Fler råvaror, såsom
sojaböna, kan tillkomma i samband med att kommissionen regelbundet ser
över informationen i den delegerade förordningen. Nästa revidering
kommer att ske sommaren 2021. I dagsläget är det med andra ord endast
biodrivmedel producerade av palmolja som är undantagna från begreppet
alternativa drivmedel.
Vid tillämpning av regelverket krävs därför sammanfattningsvis att det
säkerställs att fordonet inte kommer att använda biodrivmedel som är
producerat från råvaror som enligt kommissionens delegerade förordning
har hög risk för indirekt ändrad markanvändning, vilket i dagsläget endast
är palmolja. Det är inte möjligt att göra någon sådan bedömning utifrån
fordonets egenskaper. Det krävs därför att kriteriet snarare uppfylls genom
avtal med den som utför transporttjänsten, till exempel ett bussföretag
eller, vid trafik i egen regi, med drivmedelsleverantörer. Det bör därför
föreskrivas att dessa drivmedel inte ska klassas som alternativa.
Vidare undantas från alternativa drivmedel biodrivmedel, syntetiska
bränslen och paraffiniska bränslen om de blandas med konventionella
fossila bränslen. Inblandning av tändförstärkare omfattas inte av
undantaget vilket innebär att etanolbränslet ED95 utgör ett alternativt
bränsle. Det nu sagda om undantag regleras lämpligen på förordningsnivå.
Eftermontering
När det gäller eftermontering är förutsättningarna desamma som för rena
lätta bilar, se avsnitt 5.5.1.
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5.5.3

Utsläppsfri buss

Förslag: Med utsläppsfri buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton
som släpper ut mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den
förordningen, eller mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
715/2007 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den
förordningen.
Skälen för förslaget
Direktivet
Ett utsläppsfritt tungt fordon är enligt artikel 4.5 ett rent tungt fordon enligt
definitionen i artikel 4.4 b utan förbränningsmotor eller med en
förbränningsmotor som släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh eller mindre än
1 g CO2/km. Utsläppet ska vara uppmätt i enlighet med förordning (EU)
nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till
information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av
förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG
och dess genomförandeåtgärder. Alternativt ska utsläppet vara uppmätt
enligt förordning (EU) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta
personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till
information om reparation och underhåll av fordon och dess
genomförandeåtgärder.
Vad som är en utsläppsfri buss
Direktivets definition av utsläppsfritt tungt fordon avser samma kategorier
av tunga fordon som nämns i avsnitt 5.5.2 men minimimålen enligt
artikel 5.1 och tabell 4 i bilagan till direktivet är för de utsläppsfria
fordonen reglerade endast beträffande bussar. Det finns därför inget behov
av att i lagen definiera annat än uttrycket utsläppsfri buss. Med en sådan
buss avses en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper ut mindre än
1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 595/2009 och EU-förordningar som har antagits med
stöd av den förordningen, eller mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EUförordningar som har antagits med stöd av den förordningen.
Eftermontering
När det gäller eftermontering är förutsättningarna desamma som för rena
lätta bilar respektive rena tunga bussar och tunga lastbilar, se avsnitt 5.5.1
och avsnitt 5.5.2.
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5.5.4

Referensperioder

Förslag: Den första referensperioden ska avse tiden från och med den
2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. Den andra
referensperioden ska avse tiden från och med den 1 januari 2026 till och
med den 31 december 2030.
Skälen för förslaget: Av artikel 5.1 i direktivet, jämförd med tabell 3
och 4 i bilagan, framgår att den första referensperioden avser tiden från
och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025 och att
den andra referensperioden avser tiden från och med den 1 januari 2026
till och med den 31 december 2030. Kommissionen ska enligt artikel 10.5
lägga fram lagstiftningsförslag senast den 31 december 2027 om ändring
av direktivet för perioden efter 2030, bland annat för att fastställa nya mål.
I händelse av att så inte sker säkerställs en fortsatt tillämpning i artikel 6
genom att målen för den andra referensperioden ska fortsätta att tillämpas
och beräknas i enlighet med artikel 5.1–5.5 under efterföljande femårsperioder.
Termen referensperiod ingår inte i direktivets definitioner. I vissa fall
används referensperiod – med tillägget första och andra – i förening med
de tidsperioder som gäller (artikel 5.1), i andra fall utan den specifika
tidsperioden (artikel 5.6 och regleringen av utsläppsfria bussar i tabell 4)
och slutligen i varianten med de specifika tidsperioderna (tabell 2, 3 och
4) utan termen referensperiod. För att möjliggöra ett mer konsekvent
genomförande utan onödiga upprepningar bör den första och den andra
referensperioden definieras.

5.5.5

Fordonskategorier som undantas

Förslag: Med ambulans, bepansrad bil, likbil, mobilkran och
rullstolsanpassad bil avses detsamma som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/858.
Skälen för förslaget: Som framgår av avsnitt 5.2.5 föreslås att Sverige
utnyttjar den möjlighet till undantag för fordon avsedda för särskilda
ändamål som sägs i artikel 2 i direktivet. Fordonen är definierade i del A i
bilaga 1 till förordning (EU) 2018/858. Bedömningen är att det är mest
ändamålsenligt att hänvisa till förordningens definitioner i lagen.
Ambulans är ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller
skadade personer med särskild utrustning för detta ändamål. Bepansrad bil
är ett fordon som är avsett för skydd av personer eller varor ombord och
har skottsäker pansarplåt. Likbil är ett fordon av kategori M avsett för
transport av avlidna och med särskild utrustning för detta ändamål.
Mobilkran är ett specialfordon av kategori N3 som inte är utrustat för
godstransporter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm.
Rullstolsanpassad bil är ett fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats
eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer
som färdas sittande i sina rullstolar.
Det bör i sammanhanget anmärkas att de uppgifter som finns om fordon
i vägtrafikregistret gör det möjligt att avgöra om ett visst fordon är att anse
som något av dem som undantas.
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5.6

Minimimålen för Sverige vid upphandling

5.6.1

Vilka är minimimålen som ska uppnås?

För Sveriges del gäller att andelen rena lätta bilar (personbilar, lätta
lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 5 ton) ska uppgå till minst
38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som omfattas av samtliga avtal
som tilldelats under den första referensperioden. Minimimålet för dessa
bilar är detsamma under den andra referensperioden.
De tunga bilarna är uppdelade i tunga lastbilar och bussar med en
totalvikt över 5 ton. För Sveriges del gäller att andelen rena tunga lastbilar
av det totala antalet tunga lastbilar ska uppgå till minst 10 procent under
den första referensperioden och till minst 15 procent under den andra
perioden. Andelen rena tunga bussar ska uppgå till minst 45 procent under
den första referensperioden och till minst 65 procent under den andra
perioden. Dessutom gäller att hälften av andelen rena tunga bussar ska
utgöras av utsläppsfria bussar enligt definitionen av en utsläppsfri buss.
Om 80 procent av det totala antalet bussar under den första referensperioden är tvåvåningsbussar, sänks dock kravet från halva minimimålet
till en fjärdedel av målet.

5.6.2

Krav på upphandlande myndigheter och enheter
att uppfylla minimimålen

Förslag: Upphandlande myndigheter och enheter ska för varje angiven
referensperiod uppfylla de krav som ställs i fråga om den minsta
andelen rena bilar i de avtal som respektive myndighet eller enhet
tilldelar efter upphandlingar som omfattas av lagen.
Skälen för förslaget: Oavsett hur direktivets minimimål tas om hand
nationellt, eventuellt med utgångspunkt från vad som sägs i skäl 19 till
direktivet, måste kravet på en minsta andel rena bilar ställas på de
upphandlande myndigheter och enheter som genomför de upphandlingar
som omfattas av lagen och som resulterar i tilldelning av avtal.
Ett alternativ är att det krav som direktivet ställer på medlemsstaterna
överförs direkt på de upphandlande myndigheterna och enheterna. Det
skulle betyda att de enskilda berörda aktörerna ska säkerställa att den
minsta andelen rena bilar uppnås för respektive referensperiod. Därmed
ställs inget krav på en minsta andel rena bilar för varje enskild upphandling
utan enbart på slutresultatet för hela perioden. Ett annat alternativ är att
kravet på en minsta andel rena fordon träffar varje enskild upphandling.
Från direktivets utgångspunkt finns inga hinder att nationellt laborera med
andra procentsatser eller andra tidsperioder – allt under förutsättning att
Sverige i slutänden uppfyller direktivets minimimål.
Den första utgångspunkten är att lagen klargör att kraven på en minsta
andel rena bilar ska uppnås för varje referensperiod. Frågan om att fördela
insatserna för att nå minimimålen behandlas i avsnitt 5.6.4.
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5.6.3

Hur minimimålen ska uppfyllas

Förslag: För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod
ska andelen rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala
antalet lätta bilar som tilldelade avtal omfattar.
För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar
uppgå till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till
minst 45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar
som tilldelade avtal omfattar. För den andra referensperioden och för
varje följande femårsperiod ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till
minst 15 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst
65 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som
tilldelade avtal omfattar.
Därutöver ska minst hälften av den angivna andelen för bussar vara
utsläppsfria bussar. För den första referensperioden får dock andelen
rena bussar som ska vara utsläppsfria, minskas till en fjärdedel, om mer
än 80 procent av samtliga bussar som tilldelade avtal omfattar är
tvåvåningsbussar.
Vid upphandling som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp ska antalet
bilar inom varje avtal som tilldelats under respektive referensperiod
utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda.
Vid upphandling av tjänster ska antalet bilar som är avsedda att
användas för att tillhandahålla tjänsterna som ingår i varje avtal som
tilldelats under respektive referensperiod utgöra underlag för
beräkningen av om kraven är uppfyllda.
Skälen för förslaget
Direktivet
Minimimålen enligt artikel 5 och tabellerna i bilagan redogörs för i
avsnitt 5.1.2.
Vid beräkningen av minimimålen för upphandling ska enligt artikel 5.2
den dag som ska beaktas för den offentliga upphandlingen vara den dag då
upphandlingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet.
I samband med avtal enligt artikel 3.1 a ska enligt artikel 5.4 antalet
vägtransportfordon som köpts in, leasats, hyrts eller hyrköpts inom varje
avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för upphandling har
uppnåtts.
I samband med avtal enligt artikel 3.1 b och c ska enligt artikel 5.5
antalet vägtransportfordon avsedda att användas för tillhandahållande av
tjänsterna som ingår i varje avtal beaktas vid bedömningen av om
minimimålen för upphandling har uppnåtts.
Hur minimimålen ska uppnås
Minimimålen bör utformas så att andelen bilar – lätta respektive
tunga – av det totala antalet bilar som omfattas av tilldelade avtal, för
aktuell referensperiod ska uppgå till minst den procentsats som framgår av
tabellerna i bilagan. Beträffande lätta bilar görs ingen skillnad mellan
referensperioderna och inte heller mellan de bilkategorier som ingår i
gruppen. När det gäller tunga bilar följer dock av tabell 4 i bilagan i
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direktivet att en uppdelning måste göras, såväl i fråga om referensperioder
som i fråga om bilkategorier.
För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen
rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar
som omfattas av tilldelade avtal.
För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar uppgå
till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst
45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som
omfattas av tilldelade avtal. För den andra referensperioden och för de
efterföljande femårsperioderna ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till
minst 15 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 65 procent
av det totala antalet tunga lastbilar respektive bussar som omfattas av
tilldelade avtal.
Därutöver ska minst hälften av den angivna andelen för bussar vara
utsläppsfria bussar. För den första referensperioden får dock andelen av
rena bussar som ska vara utsläppsfria minskas till en fjärdedel om mer än
80 procent av samtliga bussar som omfattas av tilldelade avtal är
tvåvåningsbussar.
Beräkningen och bedömningen av om målen är uppfyllda ska göras dels
så att varje referensperiod fångar upp de avtal som tilldelas under perioden,
dels så att antalet bilar i avtalen totalt sett beaktas. När det gäller avtal om
allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning och övriga tjänsteavtal,
är det antalet bilar som är avsedda för användningen inom respektive tjänst
som ska beaktas. Det gäller oavsett om tjänsteleverantören köper nya
fordon eller använder befintliga fordon.
Artikel 5.2 anger som tidpunkt för beräkningen den dag då upphandlingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet. Europeiska
kommissionen har publicerat ett tillkännagivande om tillämpningen av
artiklarna 2, 3, 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
till stöd för utsläppssnål mobilitet (2020/C 352/01). På fråga 6 angående
artikel 5.2 svarar kommissionen: ”Enligt denna artikel är dagen som ska
beaktas alltså den dag då meddelandet om kontraktstilldelning
offentliggörs på TED.” Detta bör förstås så att det är den dag då
meddelandet om kontraktstilldelningen offentliggörs i Europeiska
unionens databas TED (Tenders Electronic Daily) som är avgörande för
beräkningen. På motsvarande sätt bör i fråga om upphandlingar som inte
är direktivstyrda, och som ska efterannonseras enligt lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling eller enligt lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna, dagen för publicering i en registrerad
annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik vara
avgörande. I fråga om ramavtal och dynamiska inköpssystem bör
direktivet förstås så att det ska tillämpas på de individuella avtal som
tilldelas inom ramavtalet eller bygger på det dynamiska inköpssystemet.
Om ett ramavtal har ingåtts under den första referensperioden men det
individuella avtalet tilldelas under den andra referensperioden är det den
senare perioden som är avgörande för tillämpningen av artikel 5.2. Det ska
i sammanhanget understrykas att det endast är upphandlingsförfaranden
som påbörjas efter ikraftträdandet av lagen som omfattas av kraven på
minimimål, se avsnitt 5.10.
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Minimimålen gäller per fordonskategori – lätta bilar, tunga lastbilar och
bussar – utan att skilja på olika typer av avtal. Artikel 5.4 och 5.5 bör
förstås så att för varje fordonskategori ska först det totala antalet bilar som
omfattas av samtliga avtal beräknas. Därefter ska andelen rena bilar av det
totala antalet beräknas och jämföras med minimimålet.

5.6.4

Frågan om att fördela insatserna för att nå
minimimålen

Bedömning: Varje upphandlande myndighet och enhet bör uppnå
minimimålen.
Skälen för bedömningen
Direktivet
Som framgår av avsnitt 5.1.2 är minimimålen fastställda på medlemsstatsnivå och det är helt och hållet upp till medlemsstaterna att fördela
måluppfyllelseinsatserna mellan olika upphandlande myndigheter och
enheter. Det är därför inte givet att kraven nationellt måste utformas så att
alla upphandlande myndigheter och enheter ska nå upp till respektive
minimimål. I skäl 19 sägs att medlemsstaterna bör ha handlingsfrihet att
fördela insatserna för att nå minimimålen inom sitt territorium i enlighet
med sin konstitutionella ram och sina transportpolitiska mål.
Vilka som ska uppnå minimimålen
Även om det med utgångspunkt från direktivet inte finns något hinder mot
att fördela måluppfyllelseinsatserna är den första frågan om en fördelning
är förenlig med gällande rätt, bland annat de grundläggande principerna
för offentlig upphandling såsom icke-diskriminering, likabehandling,
proportionalitet och öppenhet, se 4 kap. 1–3 §§ LOU.
Om samma krav på måluppfyllelse ställs på alla upphandlande
myndigheter och enheter – vilket är den rimliga ingången i frågan – kan
det inte uteslutas att vissa aktörer får större svårigheter att nå målen än
andra. Det beror i sin tur på olika faktorer, som verksamhetens geografiska
område och vilken verksamhet som bedrivs. Även verksamhetens storlek
och om den utövas med lätta eller tunga bilar skulle kunna vara faktorer
av betydelse.
Något övergripande formellt hinder mot att fördela insatserna mellan
berörda aktörer bedöms inte föreligga, men den avgörande frågan är om
det finns ett sådant behov. Riksdagen har antagit ett klimatmål för
transportsektorn. Målet är ett etappmål inom miljömålssystemet och
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes
luftfart som ingår i EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast 2030
jämfört med 2010 (etappmålet för inrikes transporter). För att etappmålet
för inrikes transporter till 2030 ska kunna nås kommer det utöver en
effektivisering av transporterna att krävas dels en omfattande elektrifiering
av transportsystemet, dels en övergång till användning av förnybara
hållbara drivmedel. Både elektrifieringen och övergången till användning
av förnybara hållbara drivmedel behöver ske i närtid för transporter på väg.
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Som framgår av konsekvensbeskrivningen har statliga myndigheter och
kommuner och regioner redan påbörjat en omställning av sina
fordonsflottor. Slutsatsen är därför att det inte är motiverat med en
fördelning av minimimålen mellan upphandlande myndigheter och
enheter. Minimimålen bör alltså uppnås av varje enskild upphandlande
myndighet och enhet.

5.7

Rapportering, uppgifter och uppföljning

5.7.1

Direktivets krav på rapportering

I artikel 10.1 ställs krav på medlemsstaterna att senast den 2 augusti 2022
underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att genomföra
direktivet och om sina avsikter i fråga om framtida genomförandeåtgärder.
Enligt artikel 10.2 ska medlemsstaterna senast den 18 april 2026, och
därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om
genomförandet av direktivet. Rapporten ska innehålla information om de
åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, framtida
genomförandeåtgärder samt all annan information som medlemsstaten
anser relevant. Vidare ska rapporten innehålla information om hur många
fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt artikel
3.1. Detta ska baseras på de uppgifter som lämnats av kommissionen i
enlighet med artikel 10.3. Slutligen framgår av denna punkt i artikeln att
rapporten ska åtfölja de rapporter som föreskrivs i artikel 83.3 andra
stycket i LOU-direktivet och i artikel 99.3 andra stycket i LUF-direktivet.
Kommissionen ska enligt artikel 10.6 anta genomförandeakter för att
fastställa formatet för rapporterna och arrangemangen för hur de ska
översändas.
Kommissionen ska enligt artikel 10.3 bistå medlemsstaterna i deras
rapporteringsskyldighet genom att sammanställa och offentliggöra
information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som
omfattas av avtalen enligt artikel 3.1 a och c genom att hämta de relevanta
uppgifterna från meddelanden om kontraktstilldelning som offentliggjorts
i databasen TED (Tenders Electronic Daily).

5.7.2
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Finns statistiska uppgifter att rapportera?

Som redogörs för i avsnitt 4.1.1 finns bestämmelser om annonsering av
upphandlingar i LOU, LUF, kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2015/1986 och upphandlingsförordningen (2016:1162). I avsnittet
redogörs också för kravet på annonsering i en registrerad annonsdatabas
och för statistikdatabasen som Upphandlingsmyndigheten ansvarar för.
Kommissionen har beslutat genomförandeförordning (EU) 2019/1780
av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för
offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om
upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”).
Genomförandeförordningen kan börja tillämpas den 14 november 2022
men ska tillämpas senast den 25 oktober 2023. I den version av eForms
som introduceras genom förordningen kommer det att vara möjligt att
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lämna information om antalet bilar respektive rena bilar för att underlätta
den rapportering som behövs i anslutning till direktivet. I nuläget kan
sådana uppgifter inte lämnas på annat sätt än i det särskilda textfältet om
”Kompletterande information”. Något krav på att använda textfältet finns
dock inte. Även om kommissionen ska bistå medlemsstaterna i deras
rapporteringsskyldighet genom att hämta uppgifter från TED, hjälper det
inte medlemsstaterna om uppgifter saknas i TED.
Motsvarande brist på uppgifter om antalet bilar respektive rena bilar
finns beträffande upphandlingar som inte är direktivstyrda och därför inte
ska annonseras i TED utan enbart efterannonseras i en registrerad
annonsdatabas.
Vidare saknas uppgifter om kontrakt efter avrop från ramavtal, eftersom
sådana kontrakt inte behöver annonseras.
Sammantaget behöver det säkerställas att upphandlande myndigheter
och enheter lämnar nödvändiga uppgifter om antalet bilar respektive rena
bilar och att uppgifterna finns tillgängliga för rapportering enligt
direktivet.

5.7.3

Uppgifter vid upphandling och avrop

Förslag: Upphandlande myndigheter och enheter ska lämna uppgifter
om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal till den
statistikmyndighet som avses i lagen om upphandlingsstatistik.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om de uppgifter som upphandlande myndigheter
och enheter ska lämna till statistikmyndigheten. I förordning ska
Upphandlingsmyndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter.
De uppgifter som behövs ska lämnas i standardformuläret för
offentliggörande i Europeiska unionens databas TED (Tenders
Electronic Daily).
Skälen för förslaget
Hur kan det säkerställas att nödvändiga uppgifter finns tillgängliga?
Gemensamt för alla upphandlingar, inklusive upphandlingar enligt EU:s
kollektivtrafikförordning, är att de – med vissa undantag – ska annonseras
i en registrerad annonsdatabas och att uppgifter från och om annonserna
ska lämnas till statistikmyndigheten (Upphandlingsmyndigheten). Detta
gäller alltså även upphandlingar som ska annonseras i TED. I
sammanhanget konstateras att det bistånd som kommissionen ska lämna
medlemsstaterna enligt artikel 10.3 inte omfattar upphandlingar enligt
artikel 3.1 b, dvs. enligt EU:s kollektivtrafikförordning.
Minimimålen enligt förslaget i avsnitt 5.6.3 är knutna till andelen rena
fordon som omfattas av avtal som tilldelats efter upphandling som
omfattas av lagen. Det är därför uppgifterna i efterannonseringen om
resultatet av upphandlingen är av intresse. Samtliga upphandlingslagar
innehåller krav på efterannonsering av direktivstyrda upphandlingar i TED
och av upphandlingar, som inte är direktivstyrda, i en registrerad databas.
För att säkerställa information om andelen rena bilar behövs dock en
närmare reglering av innehållet i den efterannonsering som sker. När det
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gäller TED, som förutsätter att standardformuläret används, handlar kravet
om att uppgifter ska lämnas i det särskilda textfältet om kompletterande
information.
En reglering för att säkerställa att nödvändiga uppgifter finns
tillgängliga
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Som redogörs för i avsnitt 5.7.2 saknas vissa uppgifter i statistikdatabasen.
Statistikdatabasen innehåller alltså inte ett tillräckligt underlag för
vidarerapporteringen till kommissionen. Bedömningen är att uppgifter om
upphandlingar och avrop i enlighet med de föreslagna bestämmelserna inte
nödvändigtvis behöver tillföras statistikdatabasen först för att sedan
rapporteras till kommissionen. Det viktiga är att tillräcklig information
lämnas. Eftersom avrop som görs med stöd av ett ramavtal är undantagna
från annonsering, finns i nuläget inte heller någon upparbetad kanal för att
hämta den information som behövs om andelen rena bilar i sådana avrop.
Primärt finns informationen endast hos de avropande myndigheterna. Det
är därför nödvändigt att föreskriva en skyldighet för de upphandlande
myndigheterna och enheterna att lämna sådan information. I lagen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet ska därför föreskrivas ett separat rapporteringskrav för att
säkerställa uppgifter om andelen rena bilar, med ett bemyndigande om
närmare föreskrifter på förordnings- eller myndighetsföreskriftsnivå.
Informationen bör lämnas till den myndighet som ska ombesörja rapporteringen enligt direktivet. I det följande föreslås att Upphandlingsmyndigheten, i egenskap av statistikmyndighet, ska få den uppgiften. Om
Upphandlingsmyndigheten gör bedömningen att det kan vara värdefullt,
bör det inte finnas något egentligt hinder mot att -myndigheten tillför
statistikdatabasen uppgifter om andelen rena bilar efter avrop med stöd av
ramavtal, jfr. 4 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Det bör dock
inte vara något särskilt krav men i sådant fall är det nödvändigt att
Upphandlingsmyndigheten, med stöd av bemyndigandet i 10 §
förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik, meddelar föreskrifter
om att även dessa uppgifter om upphandlingar och avrop ska finnas i
statistikdatabasen.
Av 12 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling framgår att en
upphandlande myndighet har dokumentationsplikt när en upphandling
genomförs. Vidare följer av 12 kap. 15 § att myndigheten ska upprätta en
individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas och varje ramavtal som
ingås. Rapporteringskravet för upphandlande myndigheter gäller dock inte
för kontrakt som tilldelas på grundval av vissa ramavtal. Upphandlande
enheter har motsvarande skyldigheter vilket framgår av 12 kap. 14 och
15 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Eftersom
upphandlande myndigheter och enheter redan enligt gällande lagstiftning
har ett dokumentationskrav är bedömningen, att en särskild rapporteringsskyldighet enligt lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
tjänster inom vägtransportområdet inte bör bli särskilt betungande.
Enligt 5 § upphandlingsförordningen ska en annons eller ett meddelande
som ska skickas för publicering i TED utformas enligt genomförandeförordning (EU) 2015/1986. Ett krav på att textfältet ”Kompletterande
information” ska användas för att lämna nödvändiga uppgifter om andelen
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rena bilar skulle kunna föreskrivas i anslutning till den bestämmelsen. En
annan möjlighet är att reglera kravet i den förordning om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet som
föreslås i anslutning till lagen.
I 14 c § upphandlingsförordningen regleras vilken information en
efterannons av en icke-direktivstyrd upphandling ska innehålla. På
motsvarande sätt som för TED uppstår frågan var ett krav på uppgifter om
andelen rena bilar i en sådan annons lämpligen regleras.
Det bedöms mest ändamålsenligt att upphandlingsförordningen inte
belastas med bestämmelser av specialkaraktär. Av det skälet bör det
särskilda kravet på information om andelen rena bilar vid efterannonsering
i såväl TED som i en registrerad databas och vid avrop från ett ramavtal
regleras i förordningen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
tjänster inom vägtransportområdet. Vad som sägs i 14 d §
upphandlingsförordningen om sekretesskyddade uppgifter eller uppgifter
som är säkerhetsskyddsklassade, gäller i förekommande fall även
beträffande information om andelen rena bilar. Det bedöms inte motiverat
att tillskapa en särskild ordning för information av sådana uppgifter.

5.7.4

Rapportering och uppföljning till EU

Bedömning: Skyldigheten för medlemsstaterna i artikel 10.1 och 10.2
i direktiv (EU) 2019/1161 att underrätta kommissionen om de åtgärder
som vidtagits och avsikter om framtida genomförandeåtgärder behöver
inte regleras särskilt i lag.
Upphandlingsmyndigheten bör få ansvaret för att följa upp
tillämpningen av lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
tjänster inom vägtransportområdet.
Upphandlingsmyndigheten bör få meddela föreskrifter om uppgifter
som gör det möjligt att rapportera till kommissionen enligt artikel 10.2
i direktivet och följa upp tillämpningen av lagen.
Skälen för bedömningen
Sveriges rapporteringsskyldighet till EU-kommissionen
De rapporter som ska lämnas enligt artikel 10.2 har innehållsmässigt två
delar – dels information av liknande slag som enligt artikel 10.1, dels
statistiska uppgifter om fordon och fordonskategorier kopplade till
artikel 3.1. Enligt artikel 10.2 ska dessa rapporter åtfölja de s.k.
övervakningsrapporter som ska lämnas enligt artikel 83.3 andra stycket i
LOU-direktivet respektive artikel 99.3 andra stycket i LUF-direktivet.
Hittills har en sådan övervakningsrapport lämnats till EU-kommissionen
och uppgiften fullgjordes då av Konkurrensverket i samverkan med
Upphandlingsmyndigheten. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för
den offentliga upphandlingen. Av regeringsbeslut den 11 februari 2021 i
ärende Fi2021/00632 framgår dock att regeringen uppdrar till
Upphandlingsmyndigheten att under 2021 i samråd med Konkurrensverket utföra den rapporteringsskyldighet i förhållande till Europeiska
kommissionen som framgår av artikel 83.3 respektive artikel 99.3.
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Detta talar för att uppgiften att lämna rapporter enligt artikel 10.2 bör
fullgöras på samma sätt. Med utgångspunkt från de uppgifter som
rapporten enligt direktivet (EU) 2019/1161 ska innehålla, ligger det nära
till hands att Upphandlingsmyndigheten ska ombesörja rapporterna.
Medlemsstaterna ska lämna en första rapport senast den 18 april 2026, och
därefter vart tredje år, till kommissionen om genomförandet av direktivet.
I förarbetena till upphandlingsbestämmelserna konstaterades att det inte
behövdes någon reglering i lag om de informationsskyldigheter som
framgår av artikel 83.3 och artikel 99.3. Skyldigheterna borde alltså kunna
förutsättas bli fullgjorda utan någon särskild lagreglering. Även skyldigheten att vart tredje år skicka en övervakningsrapport till kommissionen
förutsätts bli fullgjord utan föreskrifter i lag, prop. 2015/16:195 s. 861.
Bedömningen är att de skyldigheter som Sverige har enligt artikel 10.1 och
10.2 också är av sådant slag att de kan fullgöras utan särskild reglering i
lag. Eftersom rapporterna ska lämnas kontinuerligt under en längre period
bör dock en särskild myndighet få ansvar för denna uppgift. Bäst lämpad
för uppgiften är Upphandlingsmyndigheten och ansvaret bör införas
genom en ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingsmyndigheten bör också få meddela föreskrifter om hur
uppgifter om avslutade upphandlingar och avrop från ramavtal ska
redovisas för att en rapportering till kommissionen i enlighet med
direktivet ska vara möjlig.
Uppföljning och information
Direktivet har inget krav på att medlemsstaterna ska övervaka eller på
annat sätt följa upp hur den nationella lagstiftningen tillämpas. Det bedöms
dock påkallat att med viss kontinuitet kunna få klarhet i hur de
upphandlande myndigheterna och enheterna omhändertar minimimålen
enligt lagen. Statistikmyndigheten bör på motsvarande sätt som i fråga om
rapporteringen till kommissionen kunna sörja för de uppgifter som behövs.
Det är därför, och med utgångspunkt från de uppgifter
Upphandlingsmyndigheten har enligt förordningen med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten, lämpligt att myndigheten ansvarar för en
sådan uppföljning. Detta kan föreskrivas i myndighetens instruktion.
Enligt 8 § i gällande förordning om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster ska Transportstyrelsen i lämplig
omfattning informera om tillämpningen av lagen. Bestämmelsen infördes
med beaktande av skäl 12 i direktiv 2009/33/EG, som uppmanade
medlemsstaterna att informera nationella, regionala och lokala upphandlande myndigheter och enheter om kraven. Direktiv (EU) 2019/1161
behandlar inte frågan om information, men behovet kvarstår även med de
ändringar som nu föreslås. Det torde snarare vara så att informationsbehovet kommer att öka med tanke på att kraven är komplexa och inte helt
lättillgängliga. Frågan är hur behovet lämpligast tillgodoses.
Transportstyrelsen har kunskap om de krav som ställs på rena bilars
utsläppsnivåer m.m. och de EU-rättsakter som anknyter till fordons
beskaffenhet och utrustning. Upphandlingsmyndigheten har å sin sida
kunskap i upphandlingsfrågor och det samlade ansvaret för att utveckla,
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förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande
myndigheter och enheter.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för en rättssäker,
effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling. Uppdraget framgår av myndighetens instruktion.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) har myndigheterna en generell
samverkansskyldighet inom sina respektive verksamhetsområden. Denna
skyldighet är visserligen inte obegränsad, men Upphandlingsmyndigheten
ska enligt 8 § förordningen med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
särskilt samverka med bland annat berörda offentliga organisationer för att
utveckla upphandlingen. Bedömningen är det inte behövs någon
ytterligare reglering av informationsarbetet.

5.8

Miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar

Förslag: Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar ska ändras så att en personbil eller en lätt lastbil ska
uppfylla de krav som ställs på en ren lätt bil för den första
referensperioden enligt 5 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa tjänster inom vägtransportområdet.
I förordningen ska det också tas in en upplysning om att det i fråga
om miljökrav finns bestämmelser även i lagen om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.
Skälen för förslaget: Förordningen ställer krav som går utöver de som
gäller enligt direktiv 2009/33/EG och den nuvarande lydelsen av lagen.
Något hinder för den ordningen föreligger inte och i prop. 2010/11:118
s. 26, föreslog regeringen att den dåvarande förordningen om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor skulle behållas.
Genom ändringsdirektivet kommer saken i ett delvis annat läge. Å ena
sidan är de utsläppskrav som ställs på rena lätta bilar i direktivet högre än
de som gäller för miljöbilar enligt definitionen i förordningen. Å andra
sidan gäller direktivets krav endast en viss lägsta andel av upphandlade
bilar och tjänster medan förordningen gäller alla inköp, leasing och
upphandlingar av bilhyra och taxiresor, med reservation för att myndigheten kan åberopa särskilda skäl för avsteg från miljöbilskravet. De
myndigheter under regeringen som ska följa förordningen måste
naturligtvis även följa de miljökrav i lagen som föreslås. Det
betyder – med reservation för att undantagen i lagen och förordningen inte
helt överensstämmer – att en myndighet som uppfyller minimimålen
enligt lagförslaget (en lägsta andel av det totala antalet lätta bilar som
omfattas av lagen) måste för resterande inköp, leasing och upphandlingar
uppfylla förordningens krav. Från den utgångspunkten innebär förordningen totalt sett skärpta krav i förhållande till direktivet, dock inte för en
myndighet som kan åberopa särskilda skäl i betydande utsträckning eller
för en myndighet som är undantagen från förordningen men, enligt
förslaget, inte från lagen. Den tidigare slutsatsen, att förordningen kan
behållas, gäller dock fortfarande.
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Förordningen gäller för myndigheter under regeringen – totalt 232
myndigheter för redovisningsåret 2019 – men används också som
riktmärke av andra aktörer inom den offentliga förvaltningen (kommuner
och regioner) liksom av den privata sektorn. De krav som ställs i
förordningen har därför stor betydelse för syftet att på nationell nivå främja
användningen av miljöanpassade bilar. Det finns skäl att sätta den
betydelsen i relation till de mål som ställs i direktivet. Förutom att staten
bör vara en föregångare i klimatarbetet ska Sverige omhänderta direktivets
krav så att minimimålen på medlemsstatsnivå uppnås. Från den
utgångspunkten, och även om förordningens bidrag till klimatarbetet för
lätta bilar totalt sett är väl så framträdande som direktivets, bör kraven på
en miljöbil i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar inte vara lägre än kraven på rena lätta bilar i direktivet.
Detta kan lämpligen hanteras så att miljöbilsdefinitionen kopplas till den
definition av rena lätta bilar som nu föreslås i lagen. Miljöbilsdefinitionens
koppling till definitionen av en klimatbonusbil i förordningen (2017:1334)
om klimatbonusbilar upphör därmed.

5.9

Artiklar som inte behöver genomföras i svensk
rätt

Bedömning: Artiklarna 8, 9 och 10.3–10.6 i direktiv (EU) 2019/1161
behöver inte genomföras i svensk rätt.
Skälen för bedömningen: Artikel 8 Utbyte av kunskap och bästa
praxis, artikel 9 Kommittéförfarande och artikel 10.3–10.6 Rapportering
och översyn innehåller inte några materiella bestämmelser som behöver
genomföras i svensk rätt.

5.10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari
2022. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla om en anbudsinfordran
har skickats ut före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte
krävs, upphandlingen har påbörjats före ikraftträdandet.
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Skälen för förslaget: Enligt artikel 3.1 sista stycket ska direktivet
endast tillämpas på sådana avtal för vilka en anbudsinfordran har skickats
ut efter den 2 augusti 2021 eller, i de fall en anbudsinfordran inte krävs,
om den upphandlande myndigheten eller upphandlande enheten har
påbörjat upphandlingsförfarandet efter den dagen. Eftersom genomförandet av direktivet bedöms bli försenat, föreslås att de föreslagna
bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022.
I propositionen Nytt regelverk för upphandling (prop. 2015/16:195
s. 918) framgår att ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats när
den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett
upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom
att myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte
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att anskaffa det som beslutet avser. Från den utgångspunkten borde en
övergångsbestämmelse med innebörden att äldre bestämmelser
fortfarande ska gälla i fråga om upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet vara tillräcklig. Om anbudsinfordran skickas ut före den 1
januari 2022, är det givet att upphandlingen har påbörjats och att lagen då
gäller i sin äldre lydelse. Om anbudsinfordran inte är aktuell, blir den
avgörande tidpunkten när myndigheten eller enheten tar någon form av
extern kontakt (prop. 2015/16:195 s. 918 f.). Det kan å andra sidan inte
uteslutas att en upphandling ska anses påbörjad före ikraftträdandet även
om en anbudsinfordran skickas ut efter ikraftträdandet. I det fallet ger en
övergångsbestämmelse som enbart hänför sig till när upphandlingen
påbörjats fel resultat i förhållande till direktivet. Övergångsbestämmelsen
bör därför formuleras i nära överensstämmelse med direktivets lydelse.
Enligt artikel 3.1 ska ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem vars
anbudsinfordran offentliggjordes före ikraftträdandet inte omfattas av
lagen även om enskilda avtal som utgår från ramavtalet eller
inköpssystemet tilldelas efter ikraftträdandet.

6

Konsekvenser

Bedömning: De statliga myndigheterna påverkas av lagförslaget och
ändringarna i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar. Kostnaderna för myndigheternas inköp av bilar
bedöms dock generellt sett inte påverkas.
Även kommunerna och regionerna påverkas av författningsförslagen
som dock inte bedöms medföra några merkostnader.
Författningsförslagen innebär endast indirekta effekter för företag
och bedöms ha mycket små konsekvenser för privatpersoner.
Utsläppen av koldioxid och hälsopåverkande luftföroreningar och
bullernivåer bedöms minska. Författningsförslagen gynnar därmed
miljökvalitetsmålen.
Författningsförslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan
kvinnor och män, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet,
sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av landet eller
möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

6.1

Förutsättningar för konsekvensanalysen

Författningsförslagen i denna promemoria syftar till att uppfylla den
skyldighet som Sverige har gentemot EU att genomföra Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om
ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon. Som framgår av avsnitt 3 innehåller ändringsdirektivet en rad bestämmelser där det krävs att medlemsstaterna författningsreglerar vissa frågor. Det finns därför inte något alternativ till författningsreglering för att genomföra direktivet i de delarna.
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6.1.1

Vilka som berörs av förslaget

Förslagen berör främst statliga myndigheter, kollektivtrafikmyndigheter,
regioner och kommuner vid köp, leasing, hyra och hyrköp av bilar, vid
avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning samt vid köp
av vissa transporttjänster som t.ex. färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och
sophämtning. De upphandlingar som omfattas är sådana där
anbudsinfordran har skickats ut efter lagens ikraftträdande, dvs. den 1
januari 2022, eller om någon anbudsinfordran inte krävs, upphandlingen
har påbörjats efter lagens ikraftträdande. Det finns ett antal bestämmelser
i ändringsdirektivet för att undvika oproportionerliga bördor för
upphandlande myndigheter och enheter. Vissa fordonskategorier med
särskilda egenskaper är undantagna från kraven. Minimimålen innebär att
endast en viss andel av de fordon som ingår i upphandlingarna och
omfattas av ändringsdirektivets bestämmelser ska utgöras av rena eller
utsläppsfria fordon. Minimimålen ska uppfyllas under en referensperiod.
Det innebär att en enskild upphandling kan ha en högre eller lägre andel
rena fordon än vad minimimålet anger.
Förslagen har en indirekt påverkan på bland andra biltillverkare, företag
som säljer bilar, operatörer inom lokal kollektivtrafik samt taxiföretag och
bussföretag som utför samhällsbetalda resor.

6.1.2

Vilka bilar, bussar och lastbilar som är rena eller
utsläppsfria

Rena bilar
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Definitionen av en ren lätt bil under den första referensperioden innebär
att elbilar, bränslecellsbilar som drivs med vätgas och möjligen vissa
laddhybrider, dvs. bilar som har förbränningsmotor och som kan laddas
externt, kan klassificeras som rena bilar. Osäkerheten när det gäller
laddhybrider beror på om modeller med koldioxidutsläpp under 50 gram
per kilometer dessutom har ett utsläpp av partiklar och kväveoxider vid
faktisk körning (RDE) som är mindre än 80 procent av gällande
gränsvärden. För närvarande finns det inga bilmodeller på marknaden med
förbränningsmotor, inte heller gasdrivna bilar, som uppfyller definitionen
av en ren lätt bil och det bedöms osannolikt att sådana kommer att finnas
på marknaden de närmaste åren.
Under den andra referensperioden, med krav på nollutsläpp av
koldioxid, kommer endast elbilar eller bränslecellsbilar som drivs med
vätgas att kunna räknas som rena bilar. Bränslecellsbilar bedöms dock ha
en låg marknadsandel fram till 2030, så även under denna period kommer
elbilar behöva utgöra huvuddelen av de rena lätta bilarna.
Andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen ökar snabbt, men
från låga nivåer. I november 2020 utgjorde elbilar 10,2 procent och
laddhybrider 28,5 procent av de nyregistrerade bilarna. I november 2019
var motsvarande siffror 3,4 procent elbilar respektive 10,6 procent
laddhybrider. EU:s krav på minskade koldioxidutsläpp för nya personbilar
kräver en omfattande elektrifiering. Fordonstillverkarna planerar därför att
introducera ett stort antal laddbara bilmodeller de närmaste åren och
försäljningen av laddbara fordon förväntas fortsätta att öka kraftigt. Enligt
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en kartläggning av Transport and Environment, en europeisk
lobbyorganisation, av de europeiska tillverkarnas produktionsplaner för
perioden 2019–2025 ökar antalet elbilsmodeller på den europeiska
marknaden från cirka 40 år 2019 till cirka 160 år 2025. Inköpspriset
bedöms fortsätta falla i takt med att priset på batterier sjunker och med att
produktionen av bilarna blir mer storskalig. Flera aktörer bedömer att den
totala kostnaden, inklusive kostnaden för drift, kommer att vara lika för
laddbara personbilar och fossildrivna personbilar kring 2025.
Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har den svenska
fordonsindustrin i färdplanen för lätta fordon presenterat scenarier för
försäljningen av laddbara bilar på den europeiska och svenska marknaden.
I ett så kallat lågscenario för den svenska marknaden uppgår andelen
laddbara bilar av nybilsförsäljningen till cirka 43 procent 2025 och cirka
48 procent 2030. I högscenariot uppgår andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen till cirka 55 procent 2025 och cirka 80 procent 2030. IVL
Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Trafikanalys gjort en
bedömning av den svenska vägflottans storlek och sammansättning 2030.
Enligt IVL bedöms andelen elbilar i nybilsförsäljningen 2030 uppgå till
cirka 40 procent och laddhybrider till cirka 20 procent, dvs. totalt cirka 60
procent laddbara bilar. Som motiv till en lägre andel elbilar jämfört med
mer ”optimistiska” prognoser anger IVL bl.a. begränsad tillgång till
kritiska metaller och batteriproduktionskapacitet samt långa leveranstider
för elbilar.
En förutsättning för elektrifieringen av fordonsparken är att det finns
laddinfrastruktur i hela landet. Regeringen har i klimathandlingsplanen
slagit fast att utbyggnaden av laddinfrastruktur ska ske i sådan takt att den
inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, se propositionen
En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop.
2019/20:65). I november 2019 fanns 10 900 publika laddpunkter vid 2 300
laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastruktur stöds bland annat genom
Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
För att täcka så kallade vita fläckar där laddinfrastruktur annars inte byggs
ut har regeringen avsatt medel för perioden 2020–2022 för att finansiera
utbyggnaden av laddinfrastruktur i anslutning till större vägar. Genom
budgetpropositionen för 2021 har det även skapats ett stöd till regionala
elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon, i syfte att
elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Även
tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen.
Rena tunga bussar och lastbilar
Utgångspunkten för ändringsdirektivets definition av en ren tung buss och
ren tung lastbil är att de ska kunna drivas med ett alternativt drivmedel
enligt definitionen i direktiv 2014/94. Som framgår av avsnitt 5.5.2 i denna
promemoria anses alla laddbara tunga fordon, dvs. även laddhybrider, som
rena fordon. Laddhybrider anses vara rena fordon även om konventionellt
bränsle används i förbränningsmotorn. Hybridfordon, där elen produceras
internt, anses dock inte vara ett rent fordon. Som rena fordon räknas även
fordon som drivs med metangas, komprimerad (CNG) eller flytande
(LNG). Även fordon som använder biodrivmedel kan tillgodoräknas som
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ett rent fordon om drivmedlet inte är producerat från råvaror med hög risk
för indirekt ändrad markanvändning (ILUC). Biodrivmedlet får innehålla
tändförstärkare men inte blandas med fossila drivmedel. Exempel på sådan
”rena” drivmedel kan vara etanolbränslet ED95 eller HVO100.
För fordon som är godkända för att köras på HVO100 är det, som
konstaterats i avsnitt 5.5.2, inte möjligt att utifrån fordonets egenskaper
bedöma om det kan räknas som ett rent fordon. Fordonet kan ju också
köras på konventionell diesel. För att uppfylla kriterierna för ett rent
fordon krävs därför ett avtal med den som utför transporttjänsten, till
exempel ett bussföretag eller, vid trafik i egen regi,
drivmedelsleverantören.
För lastbilar är alternativa drivmedel som el, etanol och gas fortfarande
relativt ovanliga. Regeringen föreslog i Budgetpropositionen för 2020 en
ny premie för tunga lastbilar som drivs av el, gas eller etanol samt eldrivna
arbetsmaskiner som, tillsammans med det fortsatta stödet till elbussar,
syftar till att främja marknadsintroduktion av dessa fordon. Den beslutade
budgeten för premierna är 120 miljoner under 2021.
Utsläppsfria tunga bussar
Ett utsläppsfritt tungt fordon är enligt ändringsdirektivet ett rent tungt
fordon utan förbränningsmotor eller med en förbränningsmotor som
släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh eller mindre än 1 g CO2/km. En
utsläppsfri buss är i praktiken alltså en renodlad elbuss eller en
vätgasdriven bränslecellsbuss.

6.2
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Konsekvenser för myndigheter under
regeringen

Myndigheterna påverkas i första hand av förslaget till skärpt miljöbilsdefinition i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Förslaget innebär att myndigheterna kommer att behöva
tillämpa direktivets definition på en ren lätt bil vid köp, leasingavtal och
hyra av bil samt vid taxiresor från och med den 1 januari 2022, dvs. även
vid avrop från ramavtal som sluts fr.o.m. detta datum. Möjligheten att vid
särskilda skäl göra avsteg från kravet på miljöbil kvarstår för
myndigheterna.
Statliga myndigheter köper eller leasar 1 000–2 000 personbilar och
150–250 lätta lastbilar per år enligt Transportstyrelsens årliga uppföljning
av den numera upphävda förordningen (2009:1) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. En relativt stor
andel av dessa är utryckningsfordon, spaningsfordon och fordon särskilt
anpassade för personskydd, dvs. fordon som inte omfattas av författningsförslagen. En genomgång av Transportstyrelsens uppföljningar visar att av
de fordon som köptes in 2017 skulle drygt 1 700 personbilar ha omfattats
av kraven i ändringsdirektivet. Motsvarande antal var 2018 cirka 650 och
2019 knappt 500. För lätta lastbilar varierar antalet från drygt 200 2017 till
knappt 100 2019. Under 2019 utgjorde myndigheternas inköp av elbilar
cirka 8 procent och laddhybrider cirka 20 procent av de lätta bilar som då
skulle ha omfattats av ändringsdirektivet.

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

När det gäller bilhyra och taxiresor ska myndigheterna varje år redovisa
till Transportstyrelsen hur många upphandlingar som har gjorts under
föregående år. Det finns dock inget krav på redovisning av hur många
avrop som gjorts från avtalen. Det saknas därför uppgifter om antalet bilar
och deras framdrivningsteknik och utsläpp. Statliga myndigheter köper
mycket sällan tunga lastbilar eller bussar.
Redan i dag finns elbilar vars totalkostnader för inköp och drift är
desamma som för en bil med förbränningsmotor. Som tidigare konstaterats
förväntas kostnaderna jämnas ut till elbilarnas fördel de kommande åren.
Utbudet av renodlade elbilar förväntas också öka kraftigt de närmaste åren.
Det ökade utbudet bör också leda till att det finns möjlighet att välja eldrift
i flera av de fall där det i dag inte är möjligt på grund av verksamhetens
krav. I vissa fall kan det dock även fortsättningsvis vara svårt, t.ex. i fråga
om bilar som används inom Trafikverkets förarprovsverksamhet, som
i dag har 350 av Trafikverkets 750 leasade fordon. Det finns i dag inga
laddbara bilar med manuell växellåda. Samtidigt är 80 procent av
körproven för personbil sådana där det krävs manuell växellåda.
En indirekt effekt av det ökade antalet elbilar är att det också kan
behövas ökade möjligheter att ladda bilarna. Offentliga elbilsflottor
använder i huvudsak ”hemmaladdning”, dvs. bilen laddas när den parkeras
över natten. Kostnadsökningarna på grund av minimimålen i direktivet
bedöms dock bli begränsade. Merparten av investeringarna i
laddinfrastruktur antas komma att behövas ändå för att möta en mer
omfattande övergång till elbilar.
Statliga myndigheter rapporterar i dag inköp, leasing och hyra av fordon
till Transportstyrelsen. Förslagen när det gäller rapportering bedöms
därför inte medföra några merkostnader. Bedömningen att
Upphandlingsmyndigheten ska följa upp tillämpningen av lagen om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet bedöms av samma skäl inte kräva några nya resurser.
Sammantaget bedöms möjligheterna att kunna uppfylla minimimålen
inom den statliga sfären vara goda. Totalt sett bedöms inte kraven i
direktivet leda till några merkostnader för myndigheterna.

6.3

Konsekvenser för kommuner och regioner

Kommuner och regioner påverkas av författningsförslagen vid
upphandling av fordon för verksamhet som bedrivs i egen regi och vid
upphandling av tjänster som färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, post- och
budtjänster samt sophämtning. Fordon som exempelvis används av privata
hemtjänstföretag som upphandlats av en kommun omfattas därmed inte av
ändringsdirektivets tillämpningsområde. Regioner påverkas också som
regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Det finns ingen samlad statistik över antalet fordon i kommunala
upphandlingar som omfattas av ändringsdirektivet. Föreningen
Miljöfordon Sverige sammanställer dock årligen uppgifter om beståndet
och inköpen av lätta bilar i samtliga svenska kommuner och regioner.
Den senaste sammanställningen från Miljöfordon Sverige visar att
svenska kommuner den 31 december 2019 ägde totalt 34 063 personbilar
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och 20 877 lätta lastbilar. Fordonen återfinns hos såväl kommunala
förvaltningar som majoritetsägda kommunala bolag. Med ägande avses
även finansiell leasing. Den formen är dock mindre vanlig i kommuner.
Jämfört med 2018 har det endast skett små förändringar när det gäller det
totala antalet fordon. Sammanställningen visar vidare att kommunerna
köpte in 6 336 personbilar och 2 586 lätta lastbilar under 2019. Bland
personbilarna var gasfordon vanligast (cirka 32 procent av de inköpta
personbilarna). Elbilar utgjorde cirka 12 procent. Bland de lätta lastbilarna
var 37 procent godkända för HVO100, cirka 25 procent hade fordonsgas
som huvudsakligt drivmedel och cirka 12 procent var eldrivna.
Enligt Miljöfordon Sverige köpte landets regioner in totalt 1 450
personbilar och 165 lätta lastbilar under 2019. Det saknas dock uppgifter
om hur många av dessa som omfattas av kraven i författningsförslagen.
Till exempel ingår ambulanser och rullstolsanpassade fordon, som är
undantagna enligt 2 a § i lagförslaget, i totalsiffrorna. Cirka 60 procent av
det totala antalet inköpta bilar var gasdrivna, cirka 5 procent eldrivna.
När det gäller upphandlade tjänster som till exempel färdtjänst, sjukresor
skolskjutsar och sophämtning saknas det uppgifter om hur många fordon
som används. I Svensk Kollektivtrafiks fordonsdatabas FRIDA finns dock
uppgifter om hur många personbilar som helt eller delvis kör i
kollektivtrafik, inklusive färdtjänst. Enligt FRIDA fanns det 5 941 sådana
personbilar registrerade den 31 december 2017. Av dessa var 1 036
specialbyggda för transport av funktionshindrade och således undantagna
från kraven i direktivet.
Regionala kollektivtrafikmyndigheter påverkas av författningsförslagen
vid upphandling av avtal om kollektivtrafik med bussar i klass I och A,
förenklat uttryckt bussar i stadstrafik. Enligt uppgifter från Svensk
Kollektivtrafik fanns det 7 012 bussar i klass I och 204 i klass A i
kollektivtrafiken 2019. Kontrakten på trafik med dessa bussar löper i stort
sett alltid över tio år. I genomsnitt handlar det om upphandling av cirka
700 bussar per år. Alla bussar är dock inte nya i ett nytt avtal, ofta följer
det också med begagnade bussar vid avtalsstart.
Enligt Svensk Kollektivtrafik använde 90 procent av bussarna i
kollektivtrafiken fossilfria drivmedel under 2019. De viktigaste fossilfria
drivmedlen för buss är HVO, biogas och RME, men även antalet elbussar
ökar. Endast en mindre del av den rena HVO som såldes i Sverige under
2020 bedöms vara producerad av palmolja. Det finns också goda
möjligheter att övergå till HVO från andra råvaror. Sverige uppfyller alltså
redan i dag minimimålet på 45 procent rena bussar. Målet att hälften av
dessa ska utgöras av utsläppsfria bussar bedöms uppfyllas i takt med att
krav på elbussar kommer att vara en viktig del i planerade upphandlingar
de kommande åren. Även de höjda minimimålen under den andra
referensperioden bedöms kunna uppnås.
Ekonomiska konsekvenser
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För att uppfylla det nationella minimimålet behöver alltså andelen eldrivna
lätta bilar som kommuner och regioner köper in öka de kommande åren.
Andelen eldrivna lätta bilar behöver också öka bland de fordon som
används i upphandlade tjänster. En indirekt effekt av det ökade antalet
elbilar är att det också kan behövas ökade möjligheter att ladda bilarna där
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de parkeras över natten. För en upphandlad tjänst som sjukresor med
vanlig personbil finns en potentiell konflikt, i vart fall på kort sikt,
eftersom få av de elbilsmodeller som finns på marknaden i dag klarar
funktionskraven på utrymme och bagage.
Redan i dag finns elbilsmodeller där totalkostnaden är densamma som
för en jämförbar bil med förbränningsmotor. Som tidigare konstaterats
sjunker inköpspriserna för elbilar och utbudet av olika modeller ökar.
Kommuner och regioner bedöms därför inte få några merkostnader på
grund av kraven på en viss andel rena lätta bilar.
Inte heller investeringar i laddinfrastruktur bedöms leda till merkostnader eftersom investeringarna antas komma att behövas ändå för att möta
den generella övergången till elbilar. De föreslagna rapporteringskraven
bedöms heller inte medföra några ökade kostnader. De uppgifter som ska
rapporteras in bedöms vara en naturlig del av den uppföljning alla
upphandlande myndigheter gör.
Mot denna bakgrund bedöms författningsförslagen inte medföra några
merkostnader för kommuner och regioner.
Den kommunala självstyrelsen
Författningsförslagen som innebär att kommuner och regioner ska se till
att tilldelade avtal efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bl.a.
kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel rena fordon skulle kunna
ses som en inskränkning i det kommunala självstyret eftersom det rör sig
om en ny skyldighet som tidigare enbart varit en möjlighet. Frågan är om
en sådan inskränkning är godtagbar och inte går utöver det som enligt
14 kap. 3 § regeringsformen är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som föranlett den och om inskränkningen därmed kan anses
proportionerlig.
Ändamålet med författningsförslagen är att Sverige ska efterleva de krav
som finns i artikel 5 i ändringsdirektivet. Enligt artikel 5 ska medlemsstaterna säkerställa att de minimimål som anges för upphandling av fordon
och tjänster enligt artikel 3.1 uppfylls. I Sverige svarar kommuner och
regioner för merparten av de offentligt upphandlade fordonen. Det går
därför inte att undanta eller ställa lägre krav än i direktivet på
upphandlingar gjorda av kommuner och regioner. Då skulle Sverige inte
kunna uppfylla sina minimimål. Som tidigare konstaterats så bedöms
författningsförslagen inte medföra några merkostnader för kommuner och
regioner. Det finns också en betydande flexibilitet för kommuner och
regioner genom att kraven på rena fordon bara gäller en viss del av det
totala antalet upphandlade fordon och att kraven ska uppfyllas över
tidsperioder på flera år och inte vid varje enskild ny upphandling.
Sammanfattningsvis bedöms därför att ändamålet inte kan uppnås på ett
för kommuner och regioner mindre ingripande sätt och att inskränkningen
i det kommunala självstyret som förslaget medför är proportionerligt.

6.4

Konsekvenser för företag

Författningsförslagen innebär endast indirekta effekter för företag. Ett av
syftena med ändringsdirektivet är att öka efterfrågan på eldrivna fordon på
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hela den europeiska bilmarknaden. För företag som tillverkar fordon är det
positivt, eftersom det underlättar deras möjlighet att nå EU:s skärpta
koldioxidkrav för nya personbilar.
Den ökade efterfrågan på elbilar från upphandlande myndigheter och
enheter kommer indirekt också att påverka taxiföretag som utför
samhällsbetalda resor. Enligt Svenska Taxiförbundets branschstatistik
svarar de samhällsbetalda taxiresorna för i genomsnitt cirka 50 procent de
totala intäkterna i landet. Variationerna är dock mycket stora. På
landsbygden och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna
svara för närmare 100 procent av taxiföretagens intäkter. Generellt kan
sägas att ju större orter, desto färre samhällsbetalda resor och desto större
andel företags- och privatresor. Det finns i nuläget ingen tillgänglig
statistik över hur många taxiföretag eller taxifordon som utför samhällsbetalda resor och därmed påverkas av författningsförslagen.
Minimimålen för rena bussar och tunga lastbilar bedöms ha en mindre
inverkan på den svenska marknaden och de företag som utför
kollektivtrafik med buss, eftersom Sverige redan uppfyller målet för den
första referensperioden.

6.5

Konsekvenser för privatpersoner

Författningsförslagen bedöms ha mycket små konsekvenser för
privatpersoner. En positiv effekt är att det ökade antalet elbilar bland
offentliga aktörer kan komma den enskilde till del genom
andrahandsmarknaden och lägre bränslekostnader.

6.6

Konsekvenser för miljön

Den ökade andelen eldrivna fordon kommer att minska utsläppen av
koldioxid och utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar och buller. I
ett kortare tidsperspektiv handlar det om små utsläppsminskningar
eftersom det totalt rör sig om cirka 5 000 till 10 000 fordon per år som ska
vara rena fordon. Men i ett längre tidsperspektiv och med
spridningseffekter till andra delar av samhället ger författningsförslagen
tydligt positiva effekter för miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft samt God bebyggd miljö.

6.7

Konsekvenser på övriga områden

Författningsförslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor
och män, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen
och den offentliga servicen i olika delar av landet eller möjligheten att nå
de integrationspolitiska målen.
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7

Författningskommentar

7.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:846)
om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa kollektivtrafiktjänster

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet
Lagens rubrik ändras med anledning av att direktivets tillämpningsområde
har utvidgats till att omfatta upphandlingar av fler tjänster än enbart varor
och tjänster inom kollektivtrafiken. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.3.
Lagens tillämpningsområde
2 § Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, om upphandlingen avser
1. köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar, eller
2. köp av följande tjänster som omfattas av angiven CPV-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002
om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lydelsen enligt
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008:
a) kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6,
b) passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod 60130000-8,
c) icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
d) sophämtning, CPV-kod 90511000-2,
e) posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7,
f) pakettransporter, CPV-kod 60161000-4,
g) postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och
h) paketutlämning, CPV-kod 64121200-2.
Lagen gäller också upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med
buss i enlighet med vad som sägs i 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Lagen gäller inte när direktupphandling får användas enligt 19 kap. 7 § tredje
stycket lagen om offentlig upphandling eller 19 kap. 7 § tredje stycket lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna.

Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i
avsnitt 5.2.2–5.2.4.
Av första stycket framgår att lagen gäller vid upphandling enligt lagen
om offentlig upphandling, LOU, eller lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna, LUF, om upphandlingen avser köp, leasing, hyra
eller hyrköp av bilar eller köp av vissa tjänster. Dessa tjänster är
kollektivtrafik på väg, passagerartransporter på väg för särskilda ändamål,
icke-reguljära passagerartransporter, sophämtning, posttransporter på väg,
pakettransporter, postutdelning och paketutlämning.
Uttrycken leasing, hyra och hyrköp förekommer i LOU och LUF
(exempelvis 1 kap. 24 § LOU) men definieras inte. Leasing, hyra och
hyrköp är nyttjanderätter där den avgörande skillnaden i
avtalssammanhang normalt är hyrestiden. Med leasing förstås att
hyrestiden är avtalad för en bestämd tid, vanligen minst ett år. Det är också
den betydelsen av leasing som används inom vägtrafikområdet för att
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klargöra att ägaransvaret för ett fordon ligger på leasingtagaren.
Nyttjanderättsavtal på kortare tid benämns vanligen hyra. Uttrycket
hyrköp används sällan och kan närmast beskrivas som hyra, eller leasing,
med option att köpa varan under eller efter hyrestiden. Ordet leasing tas
bort från den hittillsvarande 4 §.
Tjänsterna knyts till de så kallade CPV-koderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002, i lydelsen enligt
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. Det betyder att
respektive tjänst ska omfattas av angiven kod för att lagen ska vara
tillämplig på upphandlingen. Koderna används på motsvarande sätt i LOU
för att bestämma eller avgränsa lagens tillämpningsområde, se 1 kap. 5 §
och 3 kap. 2 § LOU.
Andra stycket är av upplysningskaraktär eftersom det framgår av
4 a kap. 5 § lagen om kollektivtrafik att den lagen ska tillämpas vid
upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss.
I tredje stycket undantas direktupphandlingar från lagens tillämpningsområde. Bestämmelser om direktupphandlingar finns i 19 kap. 7 § tredje
stycket LOU och 19 kap. 7 § tredje stycket LUF. En direktupphandling är
ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på
annonsering. Direktupphandling kan användas i tre situationer: Om
upphandlingens värde inte överstiger 28 procent av tröskelvärdet
(direktupphandlingsgränsen), om förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU eller
6 kap. 5–12 §§ LUF är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.
Direktupphandlingsgränsen är för närvarande 615 312 kronor enligt LOU
och 1 142 723 kronor enligt LUF.
Paragrafen genomför artikel 3.1 a–c och tabell 1 i bilagan till direktivet.
2 a § Lagen gäller inte i fråga om
1. bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som inte har
a) tillverkats med utrymme för ståplatspassagerare, eller
b) utformats för befordran av sådana passagerare,
2. bilar som är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten,
det civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten,
3. bilar som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller
tävlingsområden eller andra liknande områden, och
4 ambulanser, likbilar, mobilkranar och bilar som är rullstolsanpassade eller
bepansrade.
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Paragrafen, som är ny, motsvarar delvis hittillsvarande 2 § andra stycket
och anger fordon som undantas från lagen. Övervägandena finns i
avsnitt 5.2.5.
I punkt 1 undantas bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som
inte är konstruerade för transport av stående passagerare. De bussar som
omfattas av undantaget benämns vanligen långfärdsbussar.
Punkt 2 motsvarar hittillsvarande 2 § andra stycket 1. Undantaget
förutsätter att bilen är konstruerad och tillverkad för användning av
angivna myndigheter eller funktioner. Det betyder att en vanlig
serietillverkad bil som inte i något avseende anpassats för exempelvis
ordningsmaktens användning inte omfattas av undantaget.
Punkt 3 motsvarar hittillsvarande 2 § andra stycket 2.
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I punkt 4 undantas bilar som konstruerats för särskilda ändamål och de
definieras i 4 § andra stycket.
Paragrafen genomför artiklarna 2 och 3.2 i direktivet.
Ord och uttryck i lagen
4 § Med ambulans, likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil
avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858
av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon
och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna
(EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46.
Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt har samma betydelse i
denna lag som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen innehåller förklaringar av ord och uttryck. Övervägandena
finns i avsnitt 5.4 och 5.5.5.
De bilar för särskilda ändamål som undantas enligt 2 a § 4 – ambulans,
likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil – har enligt
första stycket samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/858.
Ambulans är ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller
skadade personer med särskild utrustning för detta ändamål.
Bepansrad bil är ett fordon som är avsett för skydd av personer eller
varor ombord och har skottsäker pansarplåt.
Likbil är ett fordon av kategori M avsett för transport av avlidna och
med särskild utrustning för detta ändamål.
Mobilkran är ett specialfordon av kategori N3 som inte är utrustat för
godstransporter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm.
Rullstolsanpassad bil är ett fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats
eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer
som färdas sittande i sina rullstolar.
I andra stycket föreskrivs att bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss
och totalvikt har samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner. Av 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner framgår att en
bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar
eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped
och att bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. Ordet bil används
alltså som ett samlingsnamn för flera slags motorfordon.
Paragrafen genomför artikel 2 och 4.1–4.3 i direktivet.
5 § I denna lag betyder
alternativa drivmedel: bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis,
fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter
och som kan bidra till förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn,
den första referensperioden: tiden från och med den 2 augusti 2021 till och med
den 31 december 2025,
den andra referensperioden: tiden från och med den 1 januari 2026 till och med
den 31 december 2030,
lätt bil: en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av högst 5 ton,
ren lätt bil:
1. en lätt bil som under den första referensperioden släpper ut
a) högst 50 gram koldioxid per kilometer, och
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b) mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna för luftföroreningar (RDE) vid faktisk körning, eller
2. en lätt bil som under den andra referensperioden och under varje följande
femårsperiod inte släpper ut någon koldioxid,
ren tung buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,
ren tung lastbil: en tung lastbil som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,
utsläppsfri buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper ut
a) mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt i enlighet med
förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring
av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av
direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG och EU-förordningar som
har antagits med stöd av den förordningen, eller
b) mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007
om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta
personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till
information om reparation och underhåll av fordon och EU-förordningar som har
antagits med stöd av den förordningen.
Andra ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna.
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Paragrafen innehåller ord och uttryck som har en särskild betydelse i lagen.
Övervägandena finns i avsnitt 5.4 och 5.5.
Första stycket återger de nya uttrycken i lagen. Betydelsen av alternativa
drivmedel har sin motsvarighet i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU, som
definitionen av rent fordon i artikel 4.4 b i direktiv (EU) 2019/1161
hänvisar till. Direktiv 2014/94/EU använder dock begreppet alternativa
bränslen. Eftersom direktivet reglerar bränslen som används för att driva
bland annat fordon, används i stället begreppet drivmedel i paragrafen,
som är det begrepp som i annan svensk lagstiftning används för sådant
bränsle, jfr avsnitt 5.5.2 om terminologin.
Den första referensperioden är tiden från och med den 2 augusti 2021
till och med den 31 december 2025. Den andra referensperioden är tiden
från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2030.
Perioderna är de som anges i artikel 5.1 i direktivet.
En lätt bil är en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av
högst 5 ton. De motsvarar fordonskategorierna M1, M2 och N1 som finns i
artikel 4.4 a.
En ren lätt bil är en lätt bil som uppfyller utsläppsnivåerna enligt tabell 2
i bilagan till direktivet. Nivåerna skiljer sig åt beroende på den referensperiod som utsläppen från bilen ska beräknas för enligt 9 §, se kommentaren till den paragrafen. För den första referensperioden gäller dels att
koldioxidutsläppet inte får överstiga 50 gram per kilometer, dels att
utsläppet av luftföroreningar ska vara mindre än 80 procent av de
utsläppsgränser som gäller för godkännande av lätta bilar. De tillämpliga
utsläppsgränserna är de som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och
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rådets förordning (EG) nr 715/2007. RDE-värdena (Real Driving
Emissions) är partiklar och kväveoxider enligt punkt 48.2 i bilaga VIII
del 2 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683. För
den andra referensperioden och följande referensperioder är kravet att
bilen inte släpper ut någon koldioxid.
En ren tung buss är en buss med en totalvikt över 5 ton, dvs. kategori M3
enligt artikel 4.4 b, som antingen är ett elfordon eller drivs med ett annat
alternativt drivmedel än el. Elfordon har här samma betydelse som i
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU, vilket
innebär att förutom fordon som uteslutande drivs med el ingår även
laddhybridfordon. En laddhybrid är ett elfordon i paragrafens mening även
om förbränningsmotorn använder ett konventionellt bränsle. Betydelsen
av alternativa drivmedel framgår ovan.
En ren tung lastbil är en tung lastbil som uppfyller samma krav som
gäller för en ren tung buss, se ovan.
En utsläppsfri buss är en buss med en totalvikt över 5 ton som släpper
ut mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med förordning (EG) nr
595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den
förordningen, eller mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EUförordningar som har antagits med stöd av den förordningen.
Som en ren lätt bil, en ren tung buss, en ren tung lastbil eller en
utsläppsfri buss anses även en bil som genom eftermontering uppfyller
kraven på sådana fordon. Eftermontering innebär att en bil modifieras i
förhållande till det ursprungliga och godkända utförandet, exempelvis att
en dieselbuss ändras så att den drivs uteslutande med el. Det har ingen
betydelse om fordonet är nytt eller begagnat när det modifieras.
Andra ord och uttryck som används har enligt andra stycket samma
betydelse som i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Det innebär bland annat
att definitionerna av upphandlande myndigheter och upphandlande
enheter i LOU och LUF gäller.
Paragrafen genomför artiklarna 4.4, 4.5 och 5.3 samt delar av artikel 5.1
i direktivet.
Krav vid upphandling
6 § En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje angiven referensperiod
och för varje följande femårsperiod uppfylla kraven i 7–9 §§ i de avtal som
myndigheten eller enheten tilldelar efter upphandlingar som omfattas av denna
lag.

Paragrafen anger det övergripande kravet på upphandlande myndigheter
och enheter. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.2.
Rubriken till paragrafen ändras för att klargöra att paragrafen, liksom 7–
9 §§, innehåller de krav som ställs på upphandlande myndigheter och
enheter.
Enligt paragrafen ska varje upphandlande myndighet och enhet för varje
angiven referensperiod och för varje följande femårsperiod uppfylla
kraven i 7–9 §§ i de avtal som tilldelas efter upphandlingar som omfattas
av lagen.
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De minimimål för upphandling som sägs i artikel 5 i direktivet är knutna
till de avtal som tilldelas under respektive referensperiod som en följd av
upphandlingar enligt artikel 3. Kravet i paragrafen är utformat på
motsvarande sätt. Eftersom kraven på en minsta andel rena bilar avser
referensperioder, finns det inga krav på varje enskilt avtal. Det är först när
samtliga avtal för en referensperiod föreligger som det kan avgöras om
kraven är uppfyllda.
De olika referensperioderna definieras i 4 §. Den närmare beräkningen
för att avgöra om kraven är uppfyllda regleras i 9 §.
Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 i direktivet.
7 § För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen
rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som
tilldelade avtal omfattar.

Paragrafen anger den minsta andelen rena lätta bilar som ska uppnås under
en referensperiod. Bestämmelsen i paragrafen är ny. Övervägandena finns
i avsnitt 5.6.3.
Uttrycket rena lätta bilar definieras i 2 §. De olika referensperioderna
definieras i 4 §.
För att avgöra om målet är uppfyllt ska samtliga lätta bilar som omfattas
av de avtal som tilldelats jämföras med hur många av dessa bilar som är
att anse som rena lätta bilar. Målet är uppnått om minst 38,5 procent av
samtliga lätta bilar är rena. Om det totala antalet lätta bilar är 100 måste
alltså minst 39 av dessa vara rena.
Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 och tabell 3 i bilagan till
direktivet.
8 § För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till
minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 45 procent av det
totala antalet tunga lastbilar respektive tunga bussar som tilldelade avtal omfattar.
För den andra referensperioden och för varje följande femårsperiod ska andelen
rena tunga lastbilar uppgå till minst 15 procent och andelen rena tunga bussar
uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive tunga
bussar som tilldelade avtal omfattar.
Utöver vad som sägs i första och andra styckena ska minst hälften av den
angivna andelen rena tunga bussar vara utsläppsfria bussar. För den första
referensperioden får dock andelen utsläppsfria bussar minskas till en fjärdedel om
mer än 80 procent av samtliga bussar i tilldelade avtal är tvåvåningsbussar.
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Paragrafen, som är ny, anger den minsta andelen rena tunga bilar som ska
uppnås under en referensperiod. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.3.
Uttrycken rena tunga lastbilar, rena tunga bussar och utsläppsfria bussar
definieras i 2 §. De olika referensperioderna definieras i 4 §.
För att avgöra om målen är uppfyllda ska samtliga tunga lastbilar som
omfattas av de avtal som tilldelats, jämföras med hur många av dessa bilar
som är att anse som rena tunga lastbilar. På samma sätt ska samtliga tunga
bussar som omfattas av de avtal som tilldelats, jämföras med hur många
av dessa bussar som är att anse som rena tunga bussar.
Enligt första stycket är kravet för tunga lastbilar att andelen rena bilar
ska uppgå till minst 10 procent för den första referensperioden, dvs. tiden
från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. För
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tunga bussar är kravet för samma period att andelen rena tunga bussar ska
uppgå till minst 45 procent.
Enligt andra stycket är kravet för den andra referensperioden, dvs. tiden
från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2030, att
andelen rena tunga lastbilar ska uppgå till minst 15 procent och andelen
rena tunga bussar ska uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga
lastbilar respektive tunga bussar som omfattas av tilldelade avtal. Kravet
för de efterföljande femårsperioderna är detsamma som för den andra
referensperioden.
I tredje stycket första meningen finns krav som gäller utöver det som
sägs i första och andra styckena. Minst hälften av den angivna andelen
bussar ska vara utsläppsfria bussar. För den första referensperioden ska
därför minst 22,5 procent vara utsläppsfria bussar och för den andra
referensperioden, och efterföljande femårsperioder, ska minst 32,5 procent
vara utsläppsfria bussar. I andra meningen finns ett undantag från dessa
krav. Om mer än 80 procent av samtliga bussar som omfattas av tilldelade
avtal är tvåvåningsbussar, får andelen utsläppsfria bussar minskas till en
fjärdedel. Det betyder för den första referensperioden 11,25 procent och
för den andra referensperioden, och efterföljande femårsperioder, 16,25
procent.
Paragrafen genomför delar av artikel 5.1 och tabell 4 i bilagan till
direktivet.
9 § Vid upphandling som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp ska antalet bilar
i varje avtal som tilldelats under respektive referensperiod utgöra underlag för
beräkningen av om kraven är uppfyllda.
Vid upphandling av tjänster ska antalet bilar som är avsedda att användas för
att tillhandahålla tjänsterna som ingår i varje avtal som tilldelats under respektive
referensperiod utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda.

Paragrafen, som är ny, behandlar beräkningen av om kraven på en minsta
andel rena bilar är uppfyllt. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.3.
Av första stycket framgår att vid köp, leasing, hyra eller hyrköp ska
antalet bilar som omfattas av varje avtal som tilldelats under
referensperioden tas med i beräkningen. Artikel 5.2 anger som tidpunkt för
beräkningen den dag då upphandlingsförfarandet slutförs genom
tilldelning av avtalet. Denna tidpunkt är enligt Europeiska kommissionen
den dag då meddelandet om kontraktstilldelning offentliggörs i
Europeiska unionens databas TED (Tenders Electronic Daily). På
motsvarande sätt ska i fråga om upphandlingar som inte är direktivstyrda
och som efterannonseras i en registrerad annonsdatabas enligt lagen
(2019:668) om upphandlingsstatistik, dagen för publicering där vara
avgörande. I fråga om ramavtal och dynamiska inköpssystem ska
bestämmelsen förstås så att den ska tillämpas på de individuella avtal som
tilldelas inom ramavtalet eller bygger på det dynamiska inköpssystemet.
Om ett ramavtal har ingåtts under den första referensperioden men det
individuella avtalet tilldelas under den andra referensperioden, är det den
senare perioden som är avgörande för tillämpningen. Det ska i
sammanhanget understrykas att det endast är upphandlingsförfaranden
som påbörjas efter ikraftträdandet av lagen som omfattas av kraven på
minimimål, se ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
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Av andra stycket framgår att vid upphandling av tjänster ska antalet bilar
som är avsedda att användas för att tillhandahålla tjänsterna som ingår i
varje avtal som tilldelats under referensperioden tas med i beräkningen.
Paragrafen genomför artikel 5.2, 5.4 och 5.5 i direktivet.
10 § När en upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat ett avtal, ingått ett
ramavtal eller gjort ett avrop från ett ramavtal ska myndigheten eller enheten
lämna uppgifter om upphandlingen eller avropet till den statistikmyndighet som
avses i 3 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Paragrafen, som är ny, behandlar uppgiftsskyldighet för upphandlande
myndigheter och enheter i samband med tilldelande av kontrakt och avrop
från ramavtal. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.
Med avrop förstås tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett
ramavtal. Med ramavtal förstås detsamma som i lagen om offentlig
upphandling, LOU, dvs. ett avtal som ingås mellan en eller flera
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att
fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given
tidsperiod, se 1 kap. 20 § LOU.
Statistikmyndighet är Upphandlingsmyndigheten enligt 1 § andra
stycket förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.
Bemyndigande
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om de uppgifter som de upphandlande myndigheterna och enheterna
ska lämna till statistikmyndigheten.

I paragrafen, som är ny, bemyndigas regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de uppgifter som ska
lämnas enligt 10 §.
Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om en anbudsinfordran har skickats ut
före ikraftträdandet eller, om någon anbudsinfordran inte krävs, upphandlingen har
påbörjats före ikraftträdandet.

72

Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 januari 2022.
Bestämmelsen i punkt 2 genomför artikel 3.1, andra stycket, i direktivet.
Ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats när den upphandlande
myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande
och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att myndigheten eller
enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som
beslutet avser. Om anbudsinfordran skickas ut före den 1 januari 2022
gäller lagen i sin äldre lydelse. Om anbudsinfordran inte är aktuell blir den
avgörande tidpunkten när myndigheten eller enheten tar någon form av
extern kontakt.
Övervägandena finns i avsnitt 5.10.
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7.2

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik

4 a kap. Upphandling av kollektivtrafik
2 § När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen
(2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet tillämpas ska det som sägs i de lagarna om
1. upphandlande myndighet eller upphandlande enhet i stället avse behörig
myndighet eller den som befogenhet har överlämnats till enligt 3 kap. 2 §, och
2. upphandling ha den innebörd som anges i 1 § 4.
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i den
lagen om
1. koncessioner även gälla tjänstekontrakt,
2. koncessionsdokument även avse upphandlingsdokument enligt definitionen
av detta i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna,
3. koncessionshavare i stället avse ett kollektivtrafikföretag som har tilldelats ett
avtal om allmän trafik,
4. leverantör i stället avse kollektivtrafikföretag, och
5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3.

I paragrafen behandlas innebörden av vissa termer. Övervägandena finns
i avsnitt 5.1.3.
Första stycket innehåller anvisningar om vad som ska gälla i fråga om
vissa termer i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och
lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster. Den senare lagens rubrik föreslås ändras till lag om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet. Ändringen i första stycket är en följd av den
ändringen.
I övrigt har språkliga ändringar gjorts.
5 § Bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas vid upphandling som avser
1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten,
och
2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik.
Vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss ska även
lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
vägtransportområdet tillämpas.

I paragrafen anges bestämmelser som ska tillämpas vid angivna
upphandlingar. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.3.
Ändringen i andra stycket är en följdändring till att rubriken till lagen
(2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster föreslås ändras till lag om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.
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L 120/5

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/33/EG
av den 23 april 2009
om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
(Text av betydelse för EES)

16 juni 2001, angavs att utsläpp av växthusgaser och
föroreningar från transporter utgör ett av de största hind
ren för hållbar utveckling.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

(3)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG
av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens
sjätte miljöhandlingsprogram (4) erkändes behovet av sär
skilda åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och
öka energisparandet och för att integrera klimatföränd
ringsmålen i transport- och energipolitiken, samt behovet
av specifika åtgärder inom transportsektorn för att ta itu
med frågorna om energianvändning och utsläpp av växt
husgaser.

(4)

I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007
”En energipolitik för Europa” föreslogs att Europeiska
unionen bör åta sig att till 2020 uppnå en minskning
på minst 20 % av växthusgaserna jämfört med 1990. Det
har dessutom föreslagits bindande mål som innebär en
ytterligare förbättring av energieffektiviteten med 20 %
samt en ökning av andelen energi från förnybara energi
källor till 20 % av de totala energikällorna och andelen
energi från förnybara energikällor inom transportsektorn
i gemenskapen till 10 % till 2020, bland annat i syfte att
ytterligare trygga energiförsörjningen genom att diversi
fiera bränslemixen.

(5)

I kommissionens meddelande av den 19 oktober 2006
”Handlingsplan för energieffektivitet: Att förverkliga möj
ligheterna” bekräftades att kommissionen kommer att
fortsätta sina ansträngningar för att utveckla marknader
för renare, smartare, säkrare och mer energieffektiva for
don genom offentlig upphandling och genom att öka
medvetenheten kring dessa frågor.

(6)

I halvtidsöversynen av kommissionens transportvitbok
från 2001 ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa”
av den 22 juni 2006 bekräftades att unionen kommer
att stimulera miljövänlig innovation, särskilt genom fler
Euro-normer och genom att främja offentlig upphandling
av rena fordon.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Naturresurser, beträffande vilka det i artikel 174.1 i för
draget krävs att de ska användas varsamt och rationellt,
inbegriper olja, som är den huvudsakliga energikällan
inom den Europeiska unionen och även är en stor källa
till utsläpp av förorenande ämnen.

(2)

I kommissionens meddelande av den 15 maj 2001 ”Håll
bar utveckling i Europa för en bättre värld: En strategi för
hållbar utveckling i Europeiska unionen”, som lades fram
vid Europeiska rådets toppmöte i Göteborg den 15 och

(1) EUT C 195, 18.8.2006, s. 26.
(2) EUT C 229, 22.9.2006, s. 18.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 2008 (ännu ej of
fentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2009.

(4) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
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(7)

I sitt meddelande av den 7 februari 2007 ”Resultat av
översynen av gemenskapens strategi för minskade kol
dioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon”
lade kommissionen fram en omfattande ny strategi för
att unionen till 2012 ska kunna uppnå det mål som
innebär att alla nya personbilar ska ha ett koldioxidut
släpp under 120 g/km. Det föreslogs en rättslig ram för
att säkerställa fordonstekniska förbättringar. Komplette
rande åtgärder bör främja upphandlingen av bränslesnåla
fordon.

(8)

I kommissionens grönbok om kollektivtrafiken i städer
av den 25 september 2007 ”Mot en ny kultur för rör
lighet i städer” konstateras att intressenterna stöder mark
nadsintroduktionen av rena och energieffektiva fordon
genom grön offentlig upphandling. Enligt grönboken
skulle en möjlig strategi kunna vara baserad på interna
liseringen av externa kostnader genom att använda livs
cykelkostnader för energianvändning, koldioxidutsläpp
och utsläpp av föroreningar som är kopplade till driften
av de fordon som ska upphandlas som tilldelningskrite
rier, utöver fordonspriset. Dessutom skulle den offentliga
upphandlingen kunna ge företräde för de nya Euro-nor
merna. En tidigare användning av renare fordon skulle
också kunna förbättra luftkvaliteten i stadsområden.

(9)

(10)

Högnivågruppen ”Cars 21” stödde i sin rapport av den
12 december 2005 kommissionens initiativ att främja
rena och energieffektiva fordon på villkor att det sker
på ett integrerat, teknikneutralt och prestandabaserat
sätt som omfattar fordonstillverkare, olje- eller bränslele
verantörer, verkstäder, kunder eller förare och offentliga
myndigheter.

I sin rapport av den 27 februari 2007 rekommenderade
högnivågruppen för konkurrenskraft, energi och miljö att
man vid privat och offentlig upphandling bör ta hänsyn
till kostnaderna över hela livscykeln med betoning på
energieffektivitet. Medlemsstaterna och gemenskapen
bör utarbeta och offentliggöra riktlinjer för offentlig upp
handling om hur man går över från upphandling med
lägsta pris som tilldelningskriterium till upphandling av
mera hållbara halvfabrikat, i linje med Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid upphandling
på områdena vatten, energi, transporter och posttjäns
ter (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre
nader, varor och tjänster (2).

(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
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(11)

Målet med detta direktiv är att stimulera utvecklingen på
marknaden för rena och energieffektiva vägtransportfor
don, särskilt marknaden för standardiserade fordon som
produceras i större antal – såsom personbilar, bussar och
lastbilar – eftersom detta skulle ha betydande miljöeffek
ter, genom att säkerställa en efterfrågan på rena och
energieffektiva vägtransportfordon som är tillräckligt
hög för att tillverkarna och industrin ska uppmuntras
att satsa på och vidareutveckla fordon med låg energi
användning samt låga koldioxidutsläpp och utsläpp av
föroreningar.

(12)

Medlemsstaterna bör informera nationella, regionala eller
lokala upphandlande myndigheter och upphandlande en
heter och operatörer som tillhandahåller kollektivtrafik
tjänster om bestämmelserna om upphandling av rena och
energieffektiva vägtransportfordon.

(13)

Rena och energieffektiva fordon är i inledningsskedet
dyrare än konventionella fordon. Om man skapar en
tillräcklig efterfrågan på sådana fordon kan de åtföljande
stordriftsfördelarna komma att leda till kostnadsminsk
ningar.

(14)

Detta direktiv behandlar behovet av att stödja medlems
staterna genom att underlätta och strukturera utbyte av
kunskap och bästa praxis för främjande av uppköp av
rena och energieffektiva fordon.

(15)

Upphandlingen av fordon för kollektivtrafiktjänster kan
få betydande marknadseffekter, förutsatt att harmonise
rade kriterier tillämpas på gemenskapsnivå.

(16)

De största marknadseffekterna och det bästa förhållandet
mellan kostnader och fördelar uppnås genom tvingande
tillämpning av livscykelkostnader för energianvändning,
koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar som krite
rier för tilldelning av kontrakt inom upphandlingen av
fordon för kollektivtrafiktjänster.

(17)

I linje med tillämpningsområdet för direktiv 2004/17/EG
och direktiv 2004/18/EG och med respekt för genom
förandet i nationell lagstiftning av dessa direktiv, bör det
här direktivet omfatta vägtransportfordon som köps in av
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter,
oavsett om dessa myndigheter och enheter är offentliga
eller privata. Dessutom bör det här direktivet omfatta
inköp av vägtransportfordon som används för att tillhan
dahålla kollektivtrafiktjänster inom ramen för ett avtal
om allmännyttiga tjänster, varvid medlemsstaterna får
utesluta mindre inköp för att undvika en onödig admi
nistrativ börda.
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I linje med Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande
av en ram för godkännande av motorfordon och släp
vagnar till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana
fordon (ramdirektiv) (1) och i syfte att undvika en onödig
administrativ börda, bör medlemsstaterna kunna undanta
myndigheter och operatörer från kraven i detta direktiv
vid inköp av fordon som konstruerats och tillverkats för
särskilda ändamål.

(19)

Detta direktiv bör erbjuda en uppsättning olika möjlig
heter för att beakta energi- och miljöpåverkan. Detta
skulle göra det möjligt för de myndigheter och operatö
rer som redan har utarbetat metoder för att tillmötesgå
lokala behov och förhållanden att även i fortsättningen
tillämpa dessa metoder.

(20)

Det medför inte högre totalkostnader att låta energian
vändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar
ingå i tilldelningskriterierna, utan det leder snarare till att
driftskostnaderna under hela livscykeln kan beaktas i
upphandlingsbeslutet. Denna strategi fungerar som ett
komplement till lagstiftningen om Euro-normer, som sät
ter maximala utsläppsgränsvärden, och ger det aktuella
utsläppet ett monetärt värde och kräver inget ytterligare
fastställande av normer.

(21)

(22)

(23)

När kraven på beaktande av energi- och miljöpåverkan
har uppfyllts genom att tekniska specifikationer har fast
ställts, uppmanas upphandlande myndigheter, upphand
lande enheter och operatörer att fastställa specifikationer
på en högre energi- och miljöprestandanivå än i gemen
skapslagstiftningen, med beaktande av exempelvis Euronormer som redan antagits men som ännu inte blivit
obligatoriska.

Undersökningen ExternE (2), kommissionens CAFE-pro
gram (Clean air for Europe) (3) och undersökningen
HEATCO (4) har tillhandahållit information om kostna
derna för utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOx), ickemetankolväten (NMHC) och partiklar. För att tilldelnings
förfarandet ska bli enklare kommer det nu gällande kost
nadsvärdet att användas.

lokala situation, och, å andra sidan, säkerställer en till
räcklig harmoniseringsnivå.

(24)

Tvingande tillämpning av dessa kriterier vid upphandling
av rena och energieffektiva fordon hindrar inte tillämp
ning av andra relevanta tilldelningskriterier. Det hindrar
inte heller att man väljer eftermonterade fordon som
uppgraderats för att uppfylla kraven på högre miljöpres
tanda. Sådana andra relevanta tilldelningskriterier kan
också tillämpas vid upphandlingar enligt direktiven
2004/17/EG eller 2004/18/EG, förutsatt att dessa krite
rier är kopplade till föremålet för upphandlingen, inte ger
obegränsad valfrihet till den upphandlande myndigheten
eller den upphandlande enheten, är uttryckligen angivna
och överensstämmer med de grundläggande principerna i
fördraget.

(25)

Metoden för beräkning av livscykelkostnaderna vid drift
för utsläpp av föroreningar när det gäller beslut om for
donsupphandling, inklusive de numeriska värden som
fastställs i detta direktiv, påverkar inte annan gemen
skapslagstiftning där externa kostnader behandlas.

(26)

Vid översyn och revidering av den beräkningsmetod som
fastställs i detta direktiv bör man beakta relevanta ge
menskapsbestämmelser som hör samman härmed och
syfta till samstämmighet med dessa.

(27)

Tilldelningskriterierna avseende energi och miljö bör fin
nas med bland de tilldelningskriterier som de upphand
lande myndigheterna eller upphandlande enheterna ska
beakta när de fattar beslut om upphandling av rena
och energieffektiva vägtransportfordon.

(28)

Detta direktiv bör inte hindra upphandlande myndigheter
och enheter från att tillämpa de senaste Euro-normerna
för utsläpp vid upphandling av fordon för kollektivtrafik
tjänster redan innan de normerna blir obligatoriska. Det
bör inte heller hindra upphandlande myndigheter och
upphandlande enheter från att ge företräde åt alternativa
drivmedel, såsom vätgas, motorgas (LPG), komprimerad
naturgas (CNG) och biodrivmedel, förutsatt att energioch miljöpåverkan under hela livscykeln beaktas.

(29)

Standardiserade gemenskapstestförfaranden för ytterligare
fordonskategorier bör tas fram för att förbättra jämför
barheten och öppenheten när det gäller tillverkarnas upp
gifter. Tillverkarna bör uppmuntras att lämna uppgifter
om energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av
föroreningar under hela livscykeln.

Detta direktiv bör fastställa ett intervall för koldioxidkost
nader och kostnader för utsläpp av föroreningar som, å
ena sidan, medger flexibilitet för att beakta upphandlande
myndigheters, upphandlande enheters och operatörers

(1) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(2) Bickel, P., Friedrich, R., ExternE Externalities of Energy. Methodology
2005, update, Europeiska kommissionen, Publikationsbyrån, Luxem
burg, 2005.
(3) Holland, M., et al., (2005a). Methodology for the Cost-Benefit Ana
lysis for CAFE: Volume 1: Overview of Methodology. AEA Techno
logy Environment, Didcot, 2005.
4
( ) Bickel, P., et al., HEATCO Deliverable 5. Proposal for Harmonised
Guidelines, Stuttgart, 2006.
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Möjligheten att erhålla offentligt stöd för upphandling av
rena och energieffektiva vägtransportfordon, inbegripet
eftermontering av motorer och reservdelar, som går utö
ver de obligatoriska miljökraven, erkänns i gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (1) och i kom
missionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augu
sti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den gemensamma marknaden enligt artik
larna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsför
ordning) (2). Relevanta i detta sammanhang är också rikt
linjerna som ingår i kommissionens meddelande
”Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföre
tag” (3), särskilt fotnot 1 till punkt 34 och fotnot 3 till
punkt 36. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artik
larna 87 och 88 i detta kommer emellertid att fortsätta
att gälla för sådant offentligt stöd.

(31)

Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja upp
byggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av
alternativa bränslen erkänns i ovannämnda gemenskaps
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. Bestämmelserna
i fördraget och särskilt artiklarna 87 och 88 i detta kom
mer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt
stöd.

(32)

Inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon är
en möjlighet för städer som vill profilera sig som miljö
medvetna. Det är i detta avseende viktigt att information
om offentlig upphandling enligt detta direktiv offentlig
görs på Internet.

(33)

Offentliggörandet på Internet av relevant information om
de ekonomiska styrmedel som finns tillgängliga i varje
enskild medlemsstat för rörlighet i städer och för främ
jande av rena och energieffektiva vägtransportfordon bör
uppmuntras.

(34)

(35)

De åtgärder som är nödvändiga for att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter (4).
Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa
uppgifterna för beräkning av driftskostnaderna under
hela livscykeln för vägtransportfordon till inflationen
och till tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har
en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga
delar i detta direktiv måste de antas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i be
slut 1999/468/EG.
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fordon och förbättra transportsektorns bidrag till gemen
skapens miljö-, klimat- och energipolitik, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de där
för, för att uppnå den kritiska massa av fordon som
krävs för en kostnadseffektiv utveckling från den euro
peiska industrins sida, bättre kan uppnås på gemenskaps
nivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet
med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
dessa mål.

(37)

Medlemsstaterna och kommissionen bör fortsätta att
främja rena och energieffektiva vägtransportfordon. I
detta sammanhang kan de nationella och regionala ope
rativa programmen, såsom de definierats i rådets förord
ning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om all
männa bestämmelser för Europeiska regionala utveck
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhåll
ningsfonden (5) spela en viktig roll. Gemenskapsprogram
såsom Civitas och Intelligent energi – Europa kan dess
utom bidra till att förbättra rörligheten i städerna och
samtidigt minska rörlighetens negativa effekter.

(38)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (6) uppmanas medlemsstaterna att
för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna
tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm
melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna
samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och mål
Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphand
lande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpå
verkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och
koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de
köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera
marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra
transportsektorns bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och
energipolitik.

Artikel 2
Undantag

(36)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Eftersom målen med detta direktiv, nämligen att gynna
och stimulera marknaden för rena och energieffektiva

EUT
EUT
EUT
EGT

C 82, 1.4.2008, s. 1.
L 214, 9.8.2008, s. 3.
C 184, 22.7.2008, s. 13.
L 184, 17.7.1999, s. 23.

Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv
för inköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för
vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs
något typgodkännande eller enskilt godkännande.
(5) EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
(6) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Artikel 3
Tillämpningsområde
Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp av vägtransport
fordon som görs av
a) upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, i
den mån dessa omfattas av skyldigheter att tillämpa upp
handlingsförfarandena i direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG,
b) operatörer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster inom
ramen för avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (1) på en nivå
över ett tröskelvärde som ska fastställas av medlemsstaterna
och som inte överskrider tröskelvärdena i direktiven
2004/17/EG och 2004/18/EG.
Artikel 4
Definitioner

L 120/9

Utöver den energi- och miljöpåverkan vid drift som avses i
första stycket får upphandlande myndigheter, upphandlande en
heter och operatörer också överväga andra typer av miljöpå
verkan.

3.
Kraven i punkterna 1 och 2 ska uppfyllas i enlighet med
följande alternativ:

a) Fastställande av tekniska specifikationer för energi- och mil
jöprestanda i dokumentationen för inköp av vägtransportfor
don för varje typ av påverkan som beaktats, samt eventuella
ytterligare typer av miljöpåverkan, eller

b) beaktande av energi- och miljöpåverkan i inköpsbeslutet,
varvid

— detta ska ske genom att dessa typer av påverkan används
som kriterier för tilldelning av kontrakt, när ett upphand
lingsförfarande tillämpas, och

I detta direktiv avses med
1) upphandlande myndighet: upphandlande myndighet enligt de
finitionerna i artikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG och arti
kel 1.9 i direktiv 2004/18/EG,
2) upphandlande enhet: upphandlande enhet i den mening som
avses i artikel 2.2 i direktiv 2004/17/EG,
3) vägtransportfordon: ett fordon som ingår i de fordonskatego
rier som anges i tabell 3 i bilagan.
Artikel 5
Inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon
1.
Medlemsstaterna ska senast den 4 december 2010 se till
att alla upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och
operatörer som avses i artikel 3 vid inköp av vägtransportfor
don beaktar energi- och miljöpåverkan vid drift under hela livs
cykeln enligt punkt 2 och använder sig av minst ett av de
alternativ som anges i punkt 3.
2.
Den energi- och miljöpåverkan vid drift som ska beaktas
ska omfatta åtminstone följande:
a) Energianvändning,

— den metod som anges i artikel 6 ska användas, när dessa
typer av påverkan omvandlas till ett monetärt värde och
tas med vid inköpsbeslutet.

Artikel 6
Metod för beräkning av driftskostnaderna under hela
livscykeln
1.
För tillämpningen av artikel 5.3 b andra strecksatsen ska
de driftskostnader under hela livscykeln för energianvändning,
liksom kostnader för koldioxidutsläpp och utsläpp av förore
ningar enligt tabell 2 i bilagan, vilka är knutna till driften av
de fordon som ska köpas in omvandlas till ett monetärt värde
och beräknas med hjälp av den metod som anges i följande led:

a) Driftskostnaden under hela livscykeln för energianvänd
ningen för ett fordon ska beräknas enligt följande metod:

— Fordonets bränsleförbrukning per kilometer enligt punkt
2 i denna artikel ska beräknas i antal enheter energi som
används per kilometer, oavsett om siffran anges direkt –
såsom för exempelvis eldrivna fordon – eller inte. Om
bränsleförbrukningen anges i någon annan enhet ska den
omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp
av omräkningsfaktorerna i tabell 1 i bilagan, som anger
de olika bränsletypernas energiinnehåll.

b) koldioxidutsläpp, och
c) utsläpp av NOx, NMHC och partiklar.
(1) EUT L 315, 3.12.2007, s. 1.

— Vid beräkningen ska ett enhetligt penningvärde per
energienhet användas. Detta enhetliga värde ska utgöras
av den kostnad per energienhet för bensin eller diesel
som är lägst före skatt, när dessa används som trans
portbränsle.

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

L 120/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

— Driftskostnaden under hela livscykeln för energianvänd
ningen för ett fordon ska beräknas genom att det totala
antalet kilometer under hela livscykeln enligt punkt 3,
vid behov med beaktande av antalet redan tillryggalagda
kilometer, multipliceras med energianvändningen per ki
lometer enligt första strecksatsen i denna punkt, samt
med kostnaden per energienhet enligt andra strecksatsen
i denna punkt.
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derna under hela livscykeln för vägtransportfordon i enlighet
med bilagan. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga
delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.

Artikel 8
Utbyte av bästa praxis

b) Driftskostnaden under hela livscykeln för koldioxidutsläppen
för ett fordon ska beräknas genom att det totala antalet
kilometer under hela livscykeln enligt punkt 3, vid behov
med beaktande av antalet redan tillryggalagda kilometer,
multipliceras med koldioxidutsläppen i kg per kilometer en
ligt punkt 2, samt med kostnaden per kg enligt det intervall
som anges i tabell 2 i bilagan.

Kommissionen ska underlätta och strukturera medlemsstaternas
utbyte av kunskap om och bästa praxis för främjande av sådana
inköp av rena och energieffektiva vägtransportfordon som görs
av de upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och
operatörer som avses i artikel 3.

Artikel 9
c) Driftskostnaden under hela livscykeln för utsläpp av förore
ningar enligt tabell 2 i bilagan för ett fordon ska beräknas
genom addering av de respektive driftskostnaderna under
hela livscykeln för utsläpp av NOx, NMHC och partiklar.
Driftskostnaden under hela livscykeln för varje förorenande
ämne ska beräknas genom att det totala antalet kilometer
under hela livscykeln enligt punkt 3, vid behov med beak
tande av antalet redan tillryggalagda kilometer, multipliceras
med utsläppen i gram per kilometer enligt punkt 2, samt
med respektive kostnad per gram. Kostnaden ska tas från de
gemenskapsmedelvärden som anges i tabell 2 i bilagan.

Kommittéförfarande
1.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10
Rapport och omprövning
Upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ope
ratörer som avses i artikel 3 får tillämpa högre kostnader,
förutsatt att dessa kostnader inte överskrider de relevanta
värden som anges i tabell 2 i bilagan multiplicerat med en
faktor 2.

2.
Bränsleförbrukningen, samt koldioxidutsläppen och ut
släppen av föroreningar enligt tabell 2 i bilagan, per kilometer
vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade gemenskapstest
förfaranden för de fordon för vilka sådana testförfaranden defi
nieras i gemenskapens lagstiftning för typgodkännande. För for
don som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfar
anden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas ge
nom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultaten från test
som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av
detta, information från tillverkaren.

3.
Det totala antalet tillryggalagda kilometer för ett fordon
under hela livscykeln ska, om inte annat anges, hämtas från
tabell 3 i bilagan.

1.
Vartannat år, med verkan från den 4 december 2010 ska
kommissionen sammanställa en rapport om tillämpningen av
detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater
vidtagit för att främja inköp av rena och energieffektiva väg
transportfordon.

2.
Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets
effekter, särskilt när det gäller de alternativ som avses i arti
kel 5.3, och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvän
digt, lämpliga förslag.

I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella
och det relativa antalet inköpta fordon som motsvarar det bästa
alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan
under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier
som anges i tabell 3 i bilagan, med den totala marknaden för
dessa fordon samt göra en bedömning av hur de alternativ som
anges i artikel 5.3 har påverkat marknaden. Kommissionen ska
utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande
fall inkludera förslag.

Artikel 7
Anpassning till den tekniska utvecklingen
Kommissionen ska till inflationen och den tekniska utvecklingen
anpassa de uppgifter som används för att beräkna driftskostna

3.
Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska
kommissionen undersöka de alternativ som avses i artikel 5.3,
presentera en utvärdering av den metod som avses i artikel 6
och vid behov föreslå lämpliga anpassningar.
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Artikel 11

Artikel 12

Införlivande

Ikraftträdande

1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 4 december 2010. De ska genast underrätta kommissionen
om detta.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 13
Adressater

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när det offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln för vägtransportfordon
Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen
Bränsle

Energiinnehåll

Diesel

36 MJ/liter

Bensin

32 MJ/liter

Naturgas/biogas

33–38 MJ/Nm3

Motorgas (LPG)

24 MJ/liter

Etanol

21 MJ/liter

Biodiesel

33 MJ/liter

Emulsionsbränsle

32 MJ/liter

Väte

11 MJ/Nm3

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser)
CO2

NOx

NMHC

Partiklar

0,03–0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g

Tabell 3: Totalt antal km för vägtransportfordon under hela livscykeln
Fordonskategori
(Kategorierna M och N enligt direktiv 2007/46/EG)

Totalt antal km under hela
livscykeln

Personbilar (M1)

200 000 km

Lätta fordon i förvärvstrafik (N1)

250 000 km

Tunga lastbilar (N2, N3)
Bussar (M2, M3)

1 000 000 km
800 000 km
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1161
av den 20 juni 2019
om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 oktober 2014 har unionen åtagit sig att verka för ett
hållbart, konkurrenskraftigt, säkert och koldioxidsnålt energisystem. I kommissionens meddelande av den
22 januari 2014 med titeln En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 fastställs ambitiösa åtaganden
som innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört
med 1990 års nivå, samt öka den förnybara energins andel av energianvändningen till minst 27 %, göra energibe
sparingar på minst 27 % och förbättra unionens energitrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Sedan dess har
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (4) fastställt andelen energi från förnybara källor till
minst 32 % av unionens slutliga bruttoenergiförbrukning senast år 2030 och Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/2002 (5) har fastställt ett nytt energieffektivitetsmål för unionen på minst 32,5 % senast år
2030.

(2)

I sitt meddelande av den 20 juli 2016 med titeln En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet angav kommissionen
att unionen för att kunna uppfylla sina åtaganden utlovade vid den 21:a partskonferensen för Förenta
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av
fossila bränslen i transportsektorn och att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar därför stadigt måste
fortsätta sin väg mot noll vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom
skadliga för hälsan och miljön och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Det kan uppnås genom en rad politiska
initiativ, bland annat åtgärder för att stödja en omställning till kollektivtrafik samt offentlig upphandling för att
främja rena fordon.

(3)

I sitt meddelande av den 31 maj 2017 med titeln Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren,
konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla betonar kommissionen att en ökad produktion och användning av
rena fordon, infrastruktur för alternativa bränslen och nya mobilitetstjänster som utnyttjar digitaliseringen och
automatiseringen i unionen erbjuder stora fördelar för unionens medborgare, medlemsstater och företag. Dessa
fördelar omfattar säkrare och smidigare rörelselösningar och minskad exponering för skadliga utsläpp. I talet den
13 september 2017 om tillståndet i unionen angavs också att ett av huvudmålen är att unionen ska bli
världsledande i utfasningen av fossila bränslen.

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT C 262, 25.7.2018, s. 58.
EUT C 387, 25.10.2018, s. 70.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 juni 2019.
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energief
fektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).
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(4)

Enligt kommissionens meddelande med titeln Europa på väg ingår detta direktiv i ett andra paket av förslag som
kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål mobilitet. Paketet, som presenterades
i kommissionens meddelande av den 8 november 2017 med titeln Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som
skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en
kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta unionen på rätt kurs mot utsläppssnål
mobilitet och samtidigt stärka konkurrenskraften för unionens ekosystem för mobilitet. Främjandet av rena
fordon bör ske parallellt med vidareutvecklingen av kollektivtrafiken som ett sätt att minska trängseln på vägarna
och därmed minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten.

(5)

Nya tekniska innovationer bidrar till att minska fordons koldioxidutsläpp och luft- och bullerföroreningar och
samtidigt till att främja utfasning av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och
utsläppsfria vägfordon kommer att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar,
kväveoxider och icke-metankolväten) och därmed förbättra luftkvaliteten i städer och andra förorenade områden
och samtidigt bidra till konkurrenskraft och tillväxt för unionsindustrin på de växande globala marknaderna för
utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. Kommissionen bör sträva efter politiska åtgärder för att främja utbredd
industriell användning av, och ökad tillverkningskapacitet för, sådan ny teknik i alla medlemsstater för att bidra
till lika villkor och en balanserad utveckling i alla medlemsstater.

(6)

Marknadsprognoser pekar på fortsatt sjunkande inköpspriser för rena fordon. Lägre drifts- och underhålls
kostnader medför att de totala ägandekostnaderna är mer konkurrenskraftiga redan i dag. De förväntat sjunkande
inköpspriserna kommer ytterligare att minska hindren för tillgängligheten och öka användningen av rena fordon
på marknaden under nästa decennium.

(7)

Unionen är visserligen en av de ledande regionerna inom forskning och högvärdig miljöinnovation, men Asien
och Stillahavsområdet har de största tillverkarna av batteridrivna elbussar och av batterier. Likaså drivs den
globala marknadsutvecklingen inom batteridrivna elfordon av marknaderna i Kina och Förenta staterna. En
ambitiös unionspolitik för upphandling av rena fordon kommer att bidra till att stimulera innovation och
ytterligare främja unionsindustrins konkurrenskraft och tillväxt på de växande globala marknaderna för rena
fordon och tillhörande teknisk infrastruktur. Såsom påpekades i meddelandet av den 3 oktober 2017 med titeln
Offentlig upphandling i och utanför EU kommer kommissionen att fortsätta att gå i bräschen för att säkerställa lika
villkor och verka för bättre tillgång till tredjeländers offentliga upphandlingsmarknader, bland annat för köp,
leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon.

(8)

Med tanke på att det offentligas utgifter för varor, arbeten och tjänster stod för omkring 16 % av BNP 2018 kan
offentliga myndigheter genom sin offentliga upphandlingspolicy främja och stödja marknader för innovativa
varor och tjänster. För att nå det målet bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG (6) innehålla klara
och tydliga krav, bland annat tydliga, långsiktiga upphandlingsmål och en enkel beräkningsmetod för dem.
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (7) och 2014/25/EU (8) fastställs minimiregler för offentlig
upphandling som samordnar det sätt på vilket upphandlande myndigheter och upphandlande enheter upphandlar
arbeten, varor och tjänster. Dessa direktiv fastställer i synnerhet totala monetära tröskelvärden för att fastställa
vilka offentliga kontrakt som ska omfattas av unionslagstiftningen för offentlig upphandling. Dessa tröskelvärden
är även tillämpliga på direktiv 2009/33/EG.

(9)

Användningen av alternativbränslefordon kräver en tillräcklig laddnings- och tankningsinfrastruktur. Den
8 november 2017 antog kommissionen en handlingsplan för att stödja en snabbare utbyggnad av infrastruktur
för alternativa bränslen i unionen, bland annat förstärkt stöd till utbyggnaden av allmänt tillgänglig infrastruktur
med hjälp av unionsmedel, för att bidra till att skapa gynnsammare villkor för omställningen till rena fordon,
även i kollektivtrafiken. Kommissionen kommer att se över genomförandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/94/EU (9) senast den 31 december 2020 och kommer att lägga fram ett lagstiftningsförslag om
ändring av det direktivet om den anser att detta krävs utifrån översynen.

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
(EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
(EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).
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(10)

Direktiv 2009/33/EG kompletterar unionens övergripande lagstiftning om offentlig upphandling och lägger till
hållbarhetskriterier i syfte att främja marknaden för rena och energieffektiva fordon för vägtransporter.
Kommissionen gjorde 2015 en efterhandsutvärdering av direktiv 2009/33/EG och kom fram till att det direktivet
inte medförde ett ökat marknadsgenomslag för rena fordon i unionen, vilket framför allt berodde på brister
i fråga om dess tillämpningsområde och bestämmelserna om fordonsinköp. I efterhandsutvärderingen drogs
slutsatsen att direktivets effekter har varit mycket begränsade i fråga om minskade utsläpp av växthusgaser och
luftföroreningar och ökad konkurrenskraft för industrin.

(11)

Den konsekvensbedömning som gjordes av kommissionen vid översynen av direktiv 2009/33/EG visar fördelarna
med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. I jämförelse
med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, kan
minimimål för upphandling vara ett effektivt sätt att bidra till att nå målet att främja och stimulera marknadsge
nomslaget för rena fordon, samtidigt som betydelsen av att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut
uppmärksammas. Det här tillvägagångssättet är fullt motiverat med tanke på fördelarna för unionsmedborgarna
och företagen på medellång och lång sikt, då det ger tillräckligt med flexibilitet för upphandlande myndigheter
och upphandlande enheter i valet av teknik som ska användas.

(12)

En utvidgning av tillämpningsområdet för direktiv 2009/33/EG till att inkludera sådant som leasing, hyra och
hyrköp av fordon samt avtal om vissa tjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas. De
tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, såsom kollektivtrafik på väg, passagerartransport
på väg för särskilda ändamål, icke-reguljär passagerartransport samt särskilda post- och pakettjänster och
sophämtningstjänster, bör vara sådana tjänster där fordon som används i tillhandahållandet av tjänsterna omfattas
av fordonskategorierna enligt detta direktiv och där de utgör en central del av avtalet. Dessa tjänster bör
identifieras genom sina respektive koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling, som anges
i bilagan. Befintliga avtal bör inte påverkas retroaktivt av detta direktiv.

(13)

Nyckelaktörerna förespråkar starkt en definition av rena fordon som tar hänsyn till kraven på att minska
växthusgaser och luftföroreningar från lätta fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja
marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig
upphandling av sådana fordon enligt detta direktiv anpassas till definitionen av utsläppsfria och utsläppssnåla
fordon i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (10). De åtgärder som vidtas i enlighet med
detta direktiv kommer att bidra till uppfyllande av kraven i de standarder som fastställs i förordning (EU)
2019/631. För att förbättra luftkvaliteten bör rena fordon prestera bättre än minimikraven för kväveoxid och
ultrafina partiklar-partikelantal enligt gällande gränsvärden för utsläpp vid verklig körning. Utöver utsläppsfria
fordon finns det i dag endast få lätta fordon med luftföroreningar på högst 80 % av de nuvarande utsläppsgrän
svärdena. Sådana fordon väntas dock öka i antal de kommande åren, särskilt laddhybrider. En ambitiösare strategi
för offentlig upphandling kan ge ytterligare en viktig marknadsstimulans.

(14)

Rena tunga fordon bör definieras genom användningen av alternativa bränslen i enlighet med direktiv
2014/94/EU. Om flytande biobränslen, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen ska användas i de
upphandlade fordonen måste de upphandlande myndigheterna och upphandlande enheterna, genom
obligatoriska avtalsvillkor eller på andra lika effektiva sätt i det offentliga upphandlingsförfarandet, säkerställa att
endast sådana bränslen kommer att användas i fordonen. Dessa bränslen får visserligen innehålla bränsletillsatser,
som t.ex. i fallet med etanolbaserat bränsle för anpassade dieselmotorer ED95, men de bör inte blandas med
fossila bränslen.

(15)

För att förbättra luftkvaliteten i kommunerna måste fordonsparken förnyas med rena fordon. Dessutom kräver
den cirkulära ekonomins principer att produkterna får längre livslängd. Fordon som uppfyller kraven för rena
fordon eller utsläppsfria fordon till följd av eftermontering bör därför också tas med i beräkningen för att uppnå
de olika minimimålen för upphandling.

(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar
och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT L 111, 25.4.2019,
s. 13).
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(16)

Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad, och det är en fördel
om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. I konsekvensbedömningen
konstaterades att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av ökande
marknadsmognad, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett tidigare
stadium av marknadsutveckling. Bussar (coaches) bör inte omfattas av detta direktiv, på grund av den begränsade
marknadsmognaden för utsläppssnåla och utsläppsfria bussar (coaches), den offentliga upphandlingens relativt
blygsamma roll i detta marknadssegment och sådana bussars särskilda operativa behov. I linje med angreppssättet
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (11) och i föreskrift 107 från Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europa (Unece) är fordon i kategori M3 med utrymmen för ståplatspassagerare för
att medge frekventa förflyttningar av passagerare att betrakta som bussar, medan fordon i kategori M3 med
mycket begränsat eller inget utrymme för ståplatspassagerare är att betrakta som bussar (coaches). Med tanke på
den mycket begränsade marknaden för tvåvåningsbussar och deras särskilda konstruktionsbegränsningar är det
lämpligt att under den första referensperioden enligt detta direktiv tillämpa lägre minimimål för upphandling av
utsläppsfria fordon i denna kategori av tunga fordon i medlemsstater där tvåvåningsbussar utgör en betydande
del av den offentliga upphandlingen.

(17)

För att undvika oproportionerliga bördor för offentliga myndigheter och operatörer bör medlemsstaterna kunna
undanta offentlig upphandling av vissa fordon med särskilda egenskaper kopplade till deras operativa behov från
kraven i detta direktiv. Häribland ingår bepansrade fordon, ambulanser, likbilar, rullstolsanpassade fordon
i kategori M1, mobilkranar, fordon som är konstruerade och tillverkade för användning huvudsakligen på
byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller på flygplatser och fordon som är särskilt konstruerade och tillverkade eller
anpassade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten. Sådana
anpassningar kan handla om installation av särskild kommunikationsutrustning eller varningsljus. De krav som
anges i detta direktiv bör inte tillämpas på fordon som är särskilt konstruerade och tillverkade för att utföra
arbete och inte lämpar sig för att transportera passagerare eller varor. Till dessa fordon hör vägunderhållsfordon
såsom snöplogar.

(18)

Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon som ska uppnås under två referensperioder som
avslutas 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till policysäkerhet på marknader där det behövs
investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri mobilitet. De fastställda minimimålen främjar skapandet av marknader
rena fordon i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal
till marknaden. Ett krav på att halva minimimålet för de bussar som upphandlas under ovanstående referens
perioder ska uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar stärker dessutom åtagandet om utfasning av
fossila bränslen i transportsektorn. Det bör noteras att trådbussar betraktas som utsläppsfria bussar förutsatt att
de endast drivs med el eller endast använder ett utsläppsfritt drivsystem när de inte är anslutna till nätet, medan
de i andra fall fortfarande räknas som rena fordon. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna
allt oftare fastställer nationella mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika
mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per
capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Den territoriella konsekvensbedömningen
för detta direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.

(19)

Medlemsstaterna bör ha handlingsfrihet att fördela insatserna för att nå minimimålen på sitt territorium i enlighet
med sin konstitutionella ram och sina transportpolitiska mål. Vid fördelningen av insatserna i en medlemsstat bör
olika faktorer beaktas, såsom skillnader i ekonomisk kapacitet, luftkvalitet, befolkningstäthet, transportsystemens
egenskaper, politiken för utfasning av fossila bränslen i transportsektorn och minskning av luftföroreningar eller
andra relevanta kriterier.

(20)

På grund av utsläppen i bränsleleveranskedjan, från utvinning till tankning, samt på tillverkningen av
komponenter och deras återvinningsbarhet, lämnar även fordon utan avgasutsläpp avtryck på miljön. För att
stämma överens med hållbarhetsmålen bör batterier tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt inom och
utanför unionen, vilket särskilt gäller utvinningen av råmaterial som används vid batteritillverkningen. Främjande
av teknik som griper sig an denna utmaning, såsom hållbara och återvinningsbara batterier, kan bidra till
elfordons allmänna hållbarhet genom initiativ som t.ex. EU:s batteriallians och EU:s handlingsplan för batterier

(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos
motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200,
31.7.2009, s. 1).
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och i samband med översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (12). Ett eventuellt
beaktande av fordons koldioxidutsläpp under hela livscykeln och deras koldioxidutsläpp från källa till hjul bör
övervägas för perioden efter 2030 med beaktande av relevanta bestämmelser i unionsrätten om hur de ska
beräknas vid den tidpunkten.

(21)

I sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om
utsläppsmätningar i bilindustrin (13) uppmanade Europaparlamentet medlemsstaterna att främja strategier för
miljöanpassad offentlig upphandling, så att offentliga myndigheter köper in utsläppsfria fordon och fordon med
mycket låga utsläpp till den egna fordonsparken eller till offentliga eller halvoffentliga bilpooler, och att fram till
2035 fasa ut nya fordon som släpper ut koldioxid.

(22)

Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som
har en relativt hög grad av luft- och bullerföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att
särskilt fokusera på dessa områden när de genomför sina nationella minimimål för upphandling. Offentliga
myndigheter uppmanas också att vidta åtgärder som t.ex. att ställa tillräckliga ekonomiska resurser till förfogande
för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter, för att undvika att kostnaderna för att efterleva
minimimålen för upphandling enligt detta direktiv leder till högre biljettpriser för konsumenter eller till minskad
kollektivtrafik eller motverkar utvecklingen av rena transporter som inte går på väg, såsom spårvagn och
tunnelbana. Offentliga myndigheter bör låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta direktiv.
För att inte detta direktiv ska bli oskäligt betungande och för att de resultat det kan ge ska bli optimala bör
offentliga myndigheter få lämpligt tekniskt stöd.

(23)

Kollektivtrafiken står bara för en liten del av transportsektorns utsläpp. För att ytterligare främja utfasningen av
fossila bränslen i transportsektorn, förbättra luftkvaliteten och upprätthålla lika villkor mellan olika operatörer
kan medlemsstaterna, under iakttagande av unionsrätten, besluta att införa liknande krav även för privata
operatörer och tjänster som inte omfattas av detta direktiv, såsom taxi-, biluthyrnings- och bilpoolsföretag.

(24)

Beräkning av livscykelkostnader är ett viktigt verktyg för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter
för att täcka energi- och miljökostnaderna under ett fordons livscykel, däribland kostnaderna för utsläpp av
växthusgaser och andra förorenande ämnen baserat på en relevant metod för att fastställa penningvärdet. Med
tanke på hur sällan metoden för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln enligt direktiv 2009/33/EG
har använts och på att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter lämnat uppgifter om användning
av egna metoder som skräddarsytts efter deras specifika omständigheter och behov, bör användningen av någon
viss metod inte vara obligatorisk, utan upphandlande myndigheter och upphandlande enheter bör själva kunna
välja vilken metod för beräkning av livscykelkostnader som ska användas i deras upphandlingsförfaranden, på
grundval av kriterierna för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt artikel 67 i direktiv 2014/24/EU och
artikel 82 i direktiv 2014/25/EU, med beaktande av kostnadseffektiviteten under fordonets livscykel samt
miljömässiga och sociala aspekter.

(25)

Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör
en effektiv övervakning av dess genomförande. Rapporteringen bör inledas med att medlemsstaterna lämnar in
preliminära uppgifter till kommissionen senast den 2 augusti 2022 och fortsätta med en första uttömmande
rapport om genomförandet av minimimålen för upphandling 2026 och därefter vart tredje år. Tidsfristen bör
anpassas till befintliga rapporteringskrav enligt direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU. För att minimera det
administrativa arbetet för offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör förenklad
rapportering underlättas. Kommissionen kommer att tillhandahålla lösningar beträffande registrering och
övervakning i databasen TED (Tender Electronic Daily Database) och säkerställa en uttömmande rapportering för
utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma
terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig
upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED.

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade
batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1).
(13) EUT C 298, 23.8.2018, s. 140.
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(26)

Marknadsgenomslaget för rena fordon och deras infrastruktur kan uppnås ytterligare genom riktade offentliga
stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå. Sådana åtgärder inbegriper en ökad användning av unionsmedel
för att stödja förnyelsen av kollektivtrafikens fordonspark och bättre kunskapsutbyte och anpassning av
upphandlingen för att möjliggöra åtgärder i tillräckligt stor skala för att uppnå kostnadsminskningar och effekter
på marknaden. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnaden av nödvändig infrastruktur för
distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–2020 (14).
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 107 och 108 i detta, kommer emellertid att
fortsätta att tillämpas på sådant offentligt stöd.

(27)

Riktade stödåtgärder för upphandling av rena fordon kan hjälpa de upphandlande myndigheterna och
upphandlande enheterna. Inom den nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–2020 förfogar unionen redan
över en rad olika fonder för att stödja medlemsstater, lokala myndigheter och berörda operatörer i deras
omställning till hållbar mobilitet. Särskilt de europeiska struktur- och investeringsfonderna är en viktig källa för
att finansiera projekt för mobilitet i städer. Unionens forskningsprogram Horisont 2020, som inrättats genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (15), finansierar forsknings- och innovationsprojekt
för mobilitet i städer och smarta städer och samhällen, medan Fonden för ett sammanlänkat Europa, som
inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (16), stöder uppbyggnad av
relevant infrastruktur i urbana knutpunkter. Införandet av en definition av rena fordon och fastställandet av
minimimål för upphandling av sådana fordon i detta direktiv kan bidra till att säkerställa en ännu mer riktad
användning av unionens finansieringsinstrument, bland annat i nästa fleråriga budgetram för 2021–2027. Dessa
stödåtgärder kommer att bidra till att minska de höga initiala investeringskostnaderna i infrastrukturförändringar
och kommer att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

(28)

För att dessa potentiella förmåner ska kunna utnyttjas till fullo bör kommissionen ge medlemsstaterna vägledning
om de olika unionsfonder som kan användas samt underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av
kunskap och bästa praxis för att främja inköp, leasing, hyra eller hyrköp av rena och energieffektiva vägtrans
portfordon som görs av upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Kommissionen bör även fortsätta
att ge teknisk och ekonomisk rådgivning till lokala myndigheter och operatörer genom instrument som t.ex.
Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, Jaspers och Jessica. Sådan rådgivning bör uppmuntra
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter att sammanföra sina resurser vid gemensam upphandling
av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon för att uppnå stordriftsfördelar och lättare nå målen
i detta direktiv.

(29)

I syfte att maximera effekten av investeringar måste mobilitets- och stadsplaneringen samordnas bättre, t.ex.
genom planer för hållbar mobilitet i städer. Planer för hållbar mobilitet i städer är planer som utvecklas
horisontellt över politikområden och i samarbete med olika förvaltningsnivåer och kombinerar olika
transportslag, trafiksäkerhet, godsleveranser, mobilitetsstyrning och intelligenta transportsystem. Sådana planer
kan bli viktiga för att uppnå unionens mål om att minska koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar.

(30)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter för att fastställa ett gemensamt format för medlemsstaternas rapporter och arrangemangen för hur
de ska översändas. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 (17).

(31)

Senast den 31 december 2027 bör kommissionen se över genomförandet av direktiv 2009/33/EG. Översynen
bör vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av det direktivet för perioden efter 2030, bland
annat för att fastställa nya ambitiösa mål och utvidga tillämpningsområdet till andra fordonskategorier, såsom
fordon i kategori L och byggmaskiner. Kommissionen bör i sin översyn även bedöma bland annat möjligheten att

(14) EUT C 200, 28.6.2014, s. 1.
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013,
s. 104).
16
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett
sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG)
nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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anpassa detta direktiv till en eventuell metod för beräkning av koldioxidutsläpp under hela livscykeln och
koldioxidutsläpp från källa till hjul som utvecklats inom ramen för EU:s utsläppsnormer för koldioxidutsläpp från
fordon och möjligheten att främja hållbara och återvinningsbara batterier samt användning av däck med bäst
klassificering och av regummerade däck.
(32)

Även om minimimålen för upphandling i detta direktiv inte tillämpas på unionens institutioner är det önskvärt
om de föregår med gott exempel.

(33)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att främja en omställning till utsläppssnål mobilitet genom att
stimulera efterfrågan på rena fordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, på grund
av den gemensamma och långsiktiga politiska ramen och den planerade åtgärdens omfattning, kan uppnås bättre
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(34)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande
dokument av den 28 september 2011 (18) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan
av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna
i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är
motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

(35)

Direktiv 2009/33/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 2009/33/EG
Direktiv 2009/33/EG ska ändras på följande sätt:
1. Titeln ska ersättas med följande:
”Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena vägtrans
portfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet”.
2. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Syfte och mål
Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna säkerställa att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter
beaktar energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom
utsläpp av vissa föroreningar, när de upphandlar vissa vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera
marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimatoch energipolitik.”
3. Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2
Undantag
Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för fordon enligt artikel 2.2 d och 2.3 a och b
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (*), samt punkterna 5.2–5.5 och 5.7 i del A i bilaga I till
den förordningen.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och
marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG)
nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).”
(18) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
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4. Artikel 3 ska ersättas med följande:
”Artikel 3
Tillämpningsområde
1.

Detta direktiv ska tillämpas på upphandling genom

a) avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som tilldelas av upphandlande myndigheter
eller upphandlande enheter, i den mån dessa omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (*) och 2014/25/EU (**),
b) avtal om allmän trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (***), där syftet är att
tillhandahålla passagerartransport på väg över ett tröskelvärde som ska fastställas av medlemsstaterna och som
inte överskrider det tillämpliga tröskelvärdet i artikel 5.4 i den förordningen,
c) tjänsteavtal enligt tabell 1 i bilagan till detta direktiv, i den mån de upphandlande myndigheterna eller
upphandlande enheterna omfattas av skyldigheter att tillämpa upphandlingsförfarandena i direktiven
2014/24/EU och 2014/25/EU.
Detta direktiv ska endast tillämpas på sådana avtal för vilka en anbudsinfordran har skickats ut efter den 2 augusti
2021 eller, i de fall en anbudsinfordran inte krävs, om den upphandlande myndigheten eller upphandlande enheten
har påbörjat upphandlingsförfarandet efter det datumet.

2.

Detta direktiv ska inte tillämpas på

a) fordon enligt artikel 2.2 a, b och c och 2.3 c i förordning (EU) 2018/858,
b) fordon i kategori M3, utom klass I- och klass A-fordon, enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (****).
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och
om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
(***) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70
(EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).
(****) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för
typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).”

5. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:
1. upphandlande myndighet: upphandlande myndighet enligt definitionerna i artikel 2.1.1 i direktiv 2014/24/EU och
artikel 3 i direktiv 2014/25/EU.
2. upphandlande enhet: upphandlande enhet enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2014/25/EU.
3. vägtransportfordon: ett fordon i kategori M eller N enligt definitionerna i artikel 4.1 a och b i förordning (EU)
2018/858.

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet : PM Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

L 188/124

SV

Europeiska unionens officiella tidning

12.7.2019

4. rent fordon:

a) ett fordon i kategori M1, M2 eller N1 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som g/km, och med utsläpp av
föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som
anges i tabell 2 i bilagan, eller
b) ett fordon i kategori M3, N2 eller N3 som använder alternativa bränslen enligt definitionerna i artikel 2.1 och
2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU (*), utom bränslen som framställs av råvaror som
medför hög risk för indirekt ändrad markanvändning och för vilka en betydande utvidgning av
produktionsområdet till mark med stora kollager observeras i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (**). När fordon använder flytande biobränslen, syntetiska bränslen och
paraffiniska bränslen ska dessa bränslen inte blandas med konventionella fossila bränslen.
5. utsläppsfritt tungt fordon: ett rent fordon enligt definitionen i punkt 4 b i denna artikel utan förbränningsmotor,
eller med en förbränningsmotor som släpper ut mindre än 1 g CO2/kWh, uppmätt i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 (***) och dess genomförandeåtgärder, eller som släpper ut
mindre än 1 g CO2/km, uppmätt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 715/2007 (****) och dess genomförandeåtgärder.
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
(***) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om
reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv
2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188,
18.7.2009, s. 1).
(****) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).”
6. Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Minimimål för upphandling
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att upphandling av fordon och tjänster enligt artikel 3 uppfyller minimimålen
för upphandling när det gäller rena lätta fordon enligt tabell 3 i bilagan och när det gäller rena tunga fordon enligt
tabell 4 i bilagan. Dessa mål uttrycks som en minsta procentandel rena fordon av det totala antalet vägtrans
portfordon som omfattas av samtliga avtal enligt artikel 3 som tilldelats från och med den 2 augusti 2021 till och
med den 31 december 2025 för den första referensperioden och mellan den 1 januari 2026 och den 31 december
2030 för den andra referensperioden.
2.
Vid beräkningen av minimimål för upphandling ska den dag som ska beaktas för den offentliga
upphandlingen vara den dag då upphandlingsförfarandet slutförs genom tilldelning av avtalet.
3.
Fordon som uppfyller definitionen av rent fordon enligt artikel 4.4 eller av utsläppsfritt tungt fordon enligt
artikel 4.5 till följd av eftermontering får räknas som rena fordon respektive utsläppsfria tunga fordon när det gäller
att uppnå minimimålen för upphandling.
4.
I samband med avtal enligt artikel 3.1 a ska antalet vägtransportfordon som köpts in, leasats, hyrts eller
hyrköpts inom varje avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för upphandling har uppnåtts.
5.
I samband med avtal enligt artikel 3.1 b och c ska antalet vägtransportfordon avsedda att användas för
tillhandahållande av tjänsterna som ingår i varje avtal beaktas vid bedömningen av om minimimålen för
upphandling har uppnåtts.
6.
Om nya mål för perioden efter den 1 januari 2030 inte antas ska målen för den andra referensperioden
fortsätta att tillämpas och beräknas i enlighet med punkterna 1–5 under efterföljande femårsperioder.
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7.
Medlemsstaterna får tillämpa, eller tillåta att deras upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter
tillämpar, högre nationella mål eller strängare krav än de som anges i bilagan.”
7. Artiklarna 6 och 7 ska utgå.
8. Artikel 8 ska ersättas med följande:
”Artikel 8
Utbyte av kunskap och bästa praxis
Kommissionen ska underlätta och strukturera medlemsstaternas utbyte av kunskap om och bästa praxis för
främjande av upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon som görs av upphandlande myndigheter
och upphandlande enheter.”
9. Artikel 9 ska ersättas med följande:
”Artikel 9
Kommittéförfarande
1.

Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 9 i direktiv 2014/94/EU.

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 182/2011 (*).
2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.
Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat
om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommitté
ledamöterna så begär.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförande
befogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”
10. Artikel 10 ska ersättas med följande:
”Artikel 10
Rapportering och översyn
1.
Senast den 2 augusti 2022 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för
att genomföra detta direktiv och om sina avsikter avseende framtida genomförandeåtgärder, däribland tidsplanering
och eventuell insatsfördelning mellan olika förvaltningsnivåer, samt lämna all annan information som
medlemsstaten anser relevant.
2.
Senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, ska medlemsstaterna lämna en rapport till
kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Dessa rapporter ska åtfölja de rapporter som föreskrivs
i artikel 83.3 andra stycket i direktiv 2014/24/EU och i artikel 99.3 andra stycket i direktiv 2014/25/EU och ska
innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra det här direktivet, framtida genomföran
deåtgärder samt all annan information som medlemsstaten anser relevant. Dessa rapporter ska även innehålla
information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt artikel 3.1 i det här
direktivet, baserat på de uppgifter som lämnats av kommissionen i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.
Informationen ska följa de kategorier som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2195/2002 (*).
3.
För att bistå medlemsstaterna i deras rapporteringsskyldigheter ska kommissionen sammanställa och
offentliggöra information om hur många fordon och vilka fordonskategorier som omfattas av avtalen enligt
artikel 3.1 a och c i detta direktiv genom att hämta de relevanta uppgifterna från meddelanden om kontrakt
stilldelning som offentliggjorts på databasen TED (Tender Electronic Daily Databas) i enlighet med direktiven
2014/24/EU och 2014/25/EU.
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4.
Senast den 18 april 2027, och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en rapport till Europapar
lamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv, med närmare uppgifter om de åtgärder som
medlemsstaterna vidtagit i detta avseende, på grundval av de rapporter som avses i punkt 2.
5.
Senast den 31 december 2027 ska kommissionen se över genomförandet av detta direktiv och, om så är
lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av direktivet för perioden efter 2030, bland annat för att
fastställa nya mål och införa andra fordonskategorier, såsom två- och trehjuliga fordon.
6.
Kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med artikel 9.2 för att fastställa formatet för de
rapporter som avses i punkt 2 i den här artikeln och arrangemangen för hur de ska översändas.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam
terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1).”
11. Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.
Artikel 2
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 2 augusti 2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2019.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

G. CIAMBA

Ordförande

Ordförande
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BILAGA

”BILAGA
INFORMATION
FÖR
INFÖRANDE
AV
MINIMIMÅL
FÖR
UPPHANDLING
AV
RENA
VÄGTRANSPORTFORDON TILL STÖD FÖR UTSLÄPPSSNÅL MOBILITET I MEDLEMSSTATERNA

Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) för tjänster som avses i artikel 3.1 c

CPV-kod

Beskrivning

60112000-6

Kollektivtrafik på väg

60130000-8

Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

60140000-1

Icke-reguljär passagerartransport

90511000-2

Sophämtning

60160000-7

Posttransporter på väg

60161000-4

Pakettransporter

64121100-1

Postutdelning

64121200-2

Paketutlämning

Tabell 2: Utsläppströsklar för rena lätta fordon

Fordonskatego
rier

Till och med den 31 december 2025

Från och med den 1 januari 2026

Koldioxid (g/km)

Utsläpp av luftförore
ningar (RDE) (1) som en
procentandel av utsläpps
gränser (2)

Koldioxid (g/km)

Utsläpp av luftförore
ningar (RDE) (1) som en
procentandel av utsläpps
gränser (2)

M1

50

80 %

0

Ej tillämpligt

M2

50

80 %

0

Ej tillämpligt

N1

50

80 %

0

Ej tillämpligt

(1) De angivna maximala utsläppen vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av partikelantal i antal/km (PN, Particulate Num
ber) och av kväveoxider (NOx) i mg/km, såsom dessa rapporteras i punkt 48.2 i intyget om överenstämmelse enligt bilaga IX till Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (*), för både hela RDE-trippen och stadskörningsdelen av RDE-trippen.
(2) De tillämpliga utsläppsgränserna som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller dess efterföljare.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).
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Tabell 3: Minimimål vid upphandling för andelen rena lätta fordon i enlighet med tabell 2 av det totala antalet lätta
fordon som omfattas av avtalen i artikel 3 på medlemsstatsnivå
Från och med den 2 augusti 2021 till och med
den 31 december 2025

Från och med den 1 januari 2026 till och med
den 31 december 2030

Luxemburg

38,5 %

38,5 %

Sverige

38,5 %

38,5 %

Danmark

37,4 %

37,4 %

Finland

38,5 %

38,5 %

Tyskland

38,5 %

38,5 %

Frankrike

37,4 %

37,4 %

Förenade kungariket

38,5 %

38,5 %

Nederländerna

38,5 %

38,5 %

Österrike

38,5 %

38,5 %

Belgien

38,5 %

38,5 %

Italien

38,5 %

38,5 %

Irland

38,5 %

38,5 %

Spanien

36,3 %

36,3 %

Cypern

31,9 %

31,9 %

Malta

38,5 %

38,5 %

Portugal

29,7 %

29,7 %

Grekland

25,3 %

25,3 %

Slovenien

22 %

22 %

Tjeckien

29,7 %

29,7 %

Estland

23,1 %

23,1 %

22 %

22 %

20,9 %

20,9 %

22 %

22 %

Kroatien

18,7 %

18,7 %

Ungern

23,1 %

23,1 %

Lettland

22 %

22 %

Rumänien

18,7 %

18,7 %

Bulgarien

17,6 %

17,6 %

Medlemsstat

Slovakien
Litauen
Polen
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Tabell 4: Minimimål vid upphandling för andelen rena tunga fordon av det totala antalet tunga fordon på
medlemsstatsnivå som omfattas av avtalen i artikel 3 på medlemsstatsnivå (*)
Medlemsstat

Lastbilar (fordonskategori N2 och N3)

Bussar (fordonskategori M3) (*)

Från och med den 2
augusti 2021 till och
med den 31 december
2025

Från och med den 1
januari 2026 till och
med den 31 december
2030

Från och med den 2
augusti 2021 till och
med den 31 december
2025

Från och med den 1
januari 2026 till och
med den 31 december
2030

Luxemburg

10 %

15 %

45 %

65 %

Sverige

10 %

15 %

45 %

65 %

Danmark

10 %

15 %

45 %

65 %

Finland

9%

15 %

41 %

59 %

Tyskland

10 %

15 %

45 %

65 %

Frankrike

10 %

15 %

43 %

61 %

Förenade kungariket

10 %

15 %

45 %

65 %

Nederländerna

10 %

15 %

45 %

65 %

Österrike

10 %

15 %

45 %

65 %

Belgien

10 %

15 %

45 %

65 %

Italien

10 %

15 %

45 %

65 %

Irland

10 %

15 %

45 %

65 %

Spanien

10 %

14 %

45 %

65 %

Cypern

10 %

13 %

45 %

65 %

Malta

10 %

15 %

45 %

65 %

Portugal

8%

12 %

35 %

51 %

Grekland

8%

10 %

33 %

47 %

Slovenien

7%

9%

28 %

40 %

Tjeckien

9%

11 %

41 %

60 %

Estland

7%

9%

31 %

43 %

Slovakien

8%

9%

34 %

48 %

Litauen

8%

9%

42 %

60 %

Polen

7%

9%

32 %

46 %

Kroatien

6%

7%

27 %

38 %

Ungern

8%

9%

37 %

53 %

Lettland

8%

9%

35 %

50 %
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Medlemsstat

Lastbilar (fordonskategori N2 och N3)

12.7.2019
Bussar (fordonskategori M3) (*)

Från och med den 2
augusti 2021 till och
med den 31 december
2025

Från och med den 1
januari 2026 till och
med den 31 december
2030

Från och med den 2
augusti 2021 till och
med den 31 december
2025

Från och med den 1
januari 2026 till och
med den 31 december
2030

Rumänien

6%

7%

24 %

33 %

Bulgarien

7%

8%

34 %

48 %

(*) Halva minimimålet för andelen rena bussar måste uppfyllas genom upphandling av utsläppsfria bussar enligt definitionen i artikel
4.5. Detta krav sänks till en fjärdedel av minimimålet för den första referensperioden om över 80 % av alla bussar som omfattas av
samtliga avtal enligt artikel 3 som tilldelats under den perioden i en medlemsstat är tvåvåningsbussar.”

25 Övriga frågor - :

Denna behandling '25 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.

25 Övriga frågor - 2021-274 Protokoll styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet 2021-02-02 : Protokoll Styrgrupp för stadsutvecklingsarbete 2021-02-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

Plats och tid

2021-02-02
1 (3)

Stadshuset plan 4, Sammanträdesrum Fästningsholmen/Digitalt

Deltagare

Åsa Johansson
Henrik Johansson
Rickard Holmberg
Fredric Norrå

Kommunstyrelsens Ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ordförande utskottet för samhälle och utveckling
Vice ordförande utskottet för samhälle och
utveckling
Stadsarkitekt
Planchef
Projektledare
Verksamhetschef Planering och Myndighet

Elisabeth Mattsson (L)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Ove Wiktorsson (C)
Martin Högstedt (UP)

Ej närvarande

Sekreterare

Paragraf 1
Fredric Norrå

Ordförande

Ove Wiktorsson (C)

Övriga deltagare

Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet för
hållbar helhetsutveckling av området från
Posttorget till Fabrikerna 4 m fl

Datum då anslag
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Datum då anslag tas
ner

Kommunkansliet

ADRESS

STYRGRUPP FÖR
STADSUTVECKLINGSARBETET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

25 Övriga frågor - 2021-274 Protokoll styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet 2021-02-02 : Protokoll Styrgrupp för stadsutvecklingsarbete 2021-02-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-09
2 (3)

Innehållsförteckning
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-09
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§ 1/2021

Inledande möte
Rickard Holmgren presenterar kontorets bild av styrgruppens uppdrag och avgränsning.
 Stämmer kontorets bild av uppdraget?
 Vill politiken förtydliga något?
Avgränsningen stämmer bra. Bra att alla får samma bild. Mycket känslor om det gamla
Kungälv. Ett sätt att lugna den oro som finns.
Strandgatan är rätt gräns. Inte Västra gatan.
Åsa Johansson presenterar Orklas begäran om planbesked.
Gruppen för diskussion om lera, kvicklera och volymer.
Angående volymer, Martin Högstedt (UP); inte mer än fem-sex våningar i gamla Kungälv.
Ove Wiktorsson (C); Vi inleder området med geotekniska undersökningar och
föroreningssituationen. Vad krävs för att kunna bygga i området rent geotekniskt? Vi kan inte
bara ge upp - utan behöver se till vilka åtgärder vi kan göra för att komma i mål.
Viktigt att få ett öppet område som alla känner sig välkomna till. Var och hur etablerar vi
verksamheter i bottenvåningarna? Räcker det med extra våningshöjd i detaljplan?
Kan styrgruppen få vägledning i några viktiga frågor?
Hur ser ekonomin ut? Går det att hantera geotekniken? Kan vi hantera föroreningarna? Hur
ser vi på parkeringar i området? Ska alla åka buss? Hur hanterar vi höga vattenflöden?
Nästa möte om ett par månader. Helst inte tisdagar.
Mötet avslutas.
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25 Övriga frågor - 2021-275 Protokoll styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet 2021-05-10 : Protokoll styrgrupp för stadsutvecklingsarbete 2021-05-10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

Plats och tid

2021-05-10
1 (6)

Stadshuset plan 4, Sammanträdesrum Fästningsholmen/Digitalt
Måndagen den 10 maj klockan: 15:00-16:15

Deltagare

Ove Wiktorsson (C)
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Åsa Johansson
Amanda Staf
Henrik Johansson
Rickard Holmgren
Amela Keserovic
Åsa Berglie
Ej närvarande

Ordförande styrgrupp & utskottet för samhälle
och utveckling
Kommunstyrelsens Ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Vice ordförande utskottet för samhälle och
utveckling
Stadsarkitekt
Projektportföljsledare
Planchef
Projektledare
Projektledare
Projektchef

Fredric Norrå

Sekreterare

Paragraf 1-3
Karin Ek Thorbjörnsson

Ordförande

Ove Wiktorsson (C)

Övriga deltagare

Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet för
hållbar helhetsutveckling av området från
Posttorget till Fabrikerna 4 m fl

Datum då anslag
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Sammanträdesdatum

2021-05-10

Datum då anslag tas
ner

Kommunkansliet

ADRESS

STYRGRUPP FÖR
STADSUTVECKLINGSARBETET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Nordre Älvstranden ........................................................................................................................................................ 3
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§ 1/2021

Nordre Älvstranden
Amanda Staf, projektportföljsledare informerar;
Tidplan


Övergripande projekttidplan, börja bygga 2026 och framåt.
o Start till hösten med planarbete, planprogram
o Till dess ska ett projektdirektiv, målbild, vision tas fram
o Kapacitetsfrågor; VA, kollektivtrafik, trafik, parkering och verksamhetslokaler
etc.
o Planerar för närvarande bemanning

Utformningen av hela området; kommunens input i tidigt skede till Orkla.
Orkla  parallella uppdrag.
Steg 1. Vilken/vilka arkitektfirmor? Vilken input?
2. Gå ut på uppdraget och få in skisser på området.
Affärsekonomi, okända faktorer. Vi vet att det är översvämningsrisker = osäkert vad det
kommer att kosta. Kommunen går in med mycket resurser, behöver veta så snart som möjligt.
Pågående dialog med Orkla
 Målbild (utifrån planmonopol)  gemensam målbild
 Visioner (önskemål)
 Samverkan
 Hjälper Orkla att förstå svenska planprocessen
 Presenterat samarbetspartner
Upplevelsen är att det är samförstånd mellan Orkla och kommunen.
Nästa möte med Orkla är 19 maj.
Kort om Orklas samarbetspartner




Affären Orkla-Macama
Fastighetsägare: ORKLA 80 % och Macama 20 % genom delägt bolag.
Fastighetsutvecklare:
Scandinavian Development
Projektledning och byggledning:
Constructive Development
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Amanda visar ett axplock av olika bostadsprojekt, med delat ägarskap mellan Orkla och
Macama.
Amela Keserovic presenterar sig för gruppen, ingår i projektgruppen med Amanda Staf och
Rickard Holmgren.
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§ 2/2021

Liljedal
Richard Holmgren informerar om Liljedal;
Rhodin (gamla coop)
 Positivt planbesked. Planarbete startar nu i maj. Ansvarig planarkitekt börjar 17/5
 Förväntas bli ca 200 bostäder.
Gärdet 1:3 Östra (3-timmarsparkeringen)
 Lagakraftvunnen detaljplan
 Högt intresse med flera begäran om direktanvisning
 Detaljplanen tillåter ca 21.000 BTS och fastigheten ägs av kommunen.
Parkeringsutredning som pågår för Liljedal, Nordre Älvstranden m.fl. projekt (Orkla-området samt
Nytorgstaden)
 Avropat p-utredning för stadskärnan (Liljedal m.fl.).
 Syftar till att utreda om den gällande normen bör förändras och p-tal sänkas för att
bättre svara upp mot de politiska mål som finns i Agenda 2030.
 En mobilitetsutredning ska även tas fram som ska ge en omvärldsanalys och
framtidsstudie gällande mobilitet och hållbart resande.
o Hållbart resande
 Byggnationen påverkar inte näringsidkarnas verksamhet negativt i nuläget
Miguel Odhner (S): Bra relation med Orkla, men viktigt att klargöra uppdelning gällande ex.
ekonomi med Orkla och fastighetsägare.
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§ 3/2021

Övriga frågor


Invånardelaktighet

Miguel Odhner (S): Hur inkludera invånare i dialog med Orkla? Viktigt att inkludera
allmänheten, med hänsyn till områdets vikt för samhällsbyggnad.
Holmensköld (M): Viktigt att fundera på hur man ska involvera allmänheten på ett bättre sätt
än man gjort tidigare.
Henrik Johansson, planchef: Man behöver även ställa sig frågan; på vilket sätt har man
möjlighet att påverka? Bör utgå från en kommunikationsplan.
Martin Högstedt (UP) och Ove Wiktorsson (C): Kommunikationen till allmänheten bör skötas
av förvaltningen, och inte politiken.


Parkering

Martin Högstedt (UP): Tvåtimmarsparkeringar; viktigt att vara flexibel och lyssna på
näringsidkare i frågan.
Rickard Holmgren: Har haft mycket dialog med näringsidkare och försöker hjälpa till så
mycket det går. Gällande projektet i Liljedal samarbetar man mycket med kommunens
näringslivsstrateg.


Vad är restriktionerna vid älven? – Behöver belysa det.

Nästa möte sker efter midsommar.
Mötet avslutas.
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