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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information från sektorerna
4

Information från sektorchefen


Antecknas

Hyror i kommunens fastigheter

5

Ekonomi, måluppföljning och
avvikelser/Tertial 2

Antecknas

6

Information enligt årshjul/Tertial 2

Antecknas

Punkt 4-6 klockan 09:00-10:15
7

Uppföljning information Detaljplan för
bostäder, Gaffelkremlan 1 (KS2018/0924)

Antecknas

Föredragande: Viktor Heinesson
Klockan: 10:15-10:30
Ärenden till kommunstyrelsen
8

KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge
1:11, 1:106 och 1:109

Beslut

Föredragande: Kenneth Fondén
Klockan: 10:30-10:50
9

KS2020/0997-31 Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand
44:2 m.fl.
Föredragande: Ida Andersson
Klockan: 10:50-11:00
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Remiss - förslag på riskhanteringsplan för
översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Beslut

Föredragande: Anna Ulvehed
Klockan: 11:00-11:15
11

KS2021/0905-1

Förslag till avfallstaxa 2022

Beslut

Föredragande: Dan Gorga
Klockan: 11:15-11:30
Ärenden som stannar i utskottet
12

Samhällsbetalda resor


Antecknas

Färdtjänst

Föredragande: Marielle Månskär
Klockan: 11:30-11:45
Ärenden till kommunstyrelsen
13

KS2021/1213-1

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde,
Arntorp 2:12 m.fl.

Beslut

Föredragande: Ann-Sofie Sjögren
Klockan: 11:45-12:00
Lunch 12:00-13:00
14

KS2021/0856-2

Alternativ utbyggnadsmodell för VA,
Aktualisering

Beslut

Föredragande: Sten-Ove Dahllöf
Klockan: 13:00-13:30
15

KS2021/1161-1

Alternativ utformning av anläggningsavgift med Beslut
avseende på tomtyta
Föredragande: Sten-Ove Dahllöf
Klockan: 13:30-14:00
Övrigt

16

Övriga frågor
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Gaffelkremlan 1
Ersätta mindre industriverksamhet i Munkegärde med Bostäder
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Läge i kommunen
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Förslag i samband med planbesked – mars 2019

• 40-43 bostäder i flerbostadshus och radhus
• Bebyggelse i 3-4 våningar
• Markparkering
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• I samband med att planarbetet påbörjades sålde
industriverksamhetens ägare fastigheten till en ny exploatör.
• Den nya ägaren tog fram ett nytt förslag, med större exploatering.
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Förslag april 2021

• 73 bostäder i flerbostadshus
• Bebyggelse i 4-5 våningar
• Parkering i garage under husen
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Kritiska frågor som dykt upp
• Vattenledningarnas kapacitet når inte
upp till Svenskt Vattens riktlinjer för
brandvatten, för byggnader över 3
våningar. Finns tekniska lösningar?
• Kompakt bebyggelse
• Skuggig gård
• Skiljer sig mot närområdets karaktär i
fråga om tex höjd, takutformning,
fasadmaterial.
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Solstudie
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September 2021 - Nytt förslag med lägre höjd. Tre alternativa
utformningar på takvåningarna. Ca 64 lägenheter.
Nya förlaget

Gamla förlaget
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2.
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GAFFELKREMLAN
MUNKEGÄRDE, KUNGÄLV
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SYNPUNKTER VI HAR BEMÖTT
Våningshöjder: Samtliga hus är sänkta i antal våningar och har minskad BYA i enlighet med er
bifogade skiss och minskar därmed skuggning och ger en mer småskalig upplevelse av husen. Hus1-3
är justerade så att burspråken med entré är vänt mot gården. Dessa åtgärder gör att avståndet mellan
Hus 1 och Hus 5 ökar med ytterligare 1,5 meter och samma gäller för avståndet mellan Hus 2 och
Hus 5.
Större avstånd till intilliggande småhusbebyggelse: Sänkningen av våningar (särskilt på Hus
3 och Hus 5) ger minskad skuggning på intilliggande fastighet (Doftriskan 7). Hus 3 har bruten gavel
som bryter ner skalan ytterligare och Hus 4 minskar BYA så att avståndet byggnadens fasad mot
Doftriskan 7 ökar med ytterligare ca 5,5 meter. Detta i enlighet med er bifogade skiss.
Relatera till omgivande skala: Samtliga hus är sänkta i antal våningar och har minskad BYA i
enlighet med er bifogade skiss. Hus 1-3 har uppbrutna gavlar för att ytterligare bryta upp husvolymerna
till en mer passande skala i enlighet med er bifogade skiss.
’Tråkiga’ gavlar: Gavlarna är nu uppbrutna och bearbetade för att i sin helhet verka för skala som
passar omgivningen och som samtidigt ger goda proportioner.
Takvinklar: I bifogat material så visar vi tre olika alternativ på taklösningar som vi tycker möter er
efterfrågan och samtidigt ger en god estetisk helhetsverkan för projektet i samspel med omgivning och
utemiljö. Den främsta anledningen till att vi inte har valt att direkt efterfölja er skiss är att takkupor/
förhöjda byggnadsdelar är väldigt utsträckta i förhållande till takplanet vilket ger en hög komplexitet i
både konstruktion och disponering av kvalitativ bostadsyta.
Parkering: Förslaget är att bibehålla parkeringsfickan för sopbil och att flytta suprummet till Hus
2. Se situationsplan. Parkeringsgataget är nu indraget och lämnar därmed gott om utrymme för
hantering av dagvatten. Se situationsplan.
Gestaltning: Förslaget visar nu en generell gestaltning som är översiktligt bearbetad. Detaljering,
fönstersättning och materialval kommer fortsätta studeras i bygglovsskedet.
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NUVARANDE FÖRSLAG
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FÖREGÅENDE FÖRSLAG
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HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR
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VOLYMSKISS ALT. 1
BOA

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

0
225
225

LJUS BTA (EJ GARAGE)

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

P2

P4
266
266
266
230
230

P3
333
333
333
296
296

P5
266
266
152
105
105

P4
333
333
333
296
296

BTA

Garage källare
Garage sutterräng

TOTAL
152
152

P5
333
333
201
143
143

4164

TOTAL
201
201

BTA LJUS
1418
1533
1200
735
735

5621

TOTAL

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

BTA GARAGE
1550
594

TOTAL TIDIGARE SKISS
5621
4164
0,74

BOA
950
1175
909
565
565

1550 Mörk
594 Mörk och ljus

TOTAL AKTUELL SKISS

HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR

P3
266
266
266
230
230

218
333
333
0
0

GARAGE

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

P2

2144

JÄMFÖRELSE
6988
4824
0,69

BTA (ljus)
BOA

YTSAMMANSTÄLLNING - ALT 1

-1367
-660

2021.09.17
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VOLYMSKISS ALT. 2
BOA

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

0
225
225

LJUS BTA (EJ GARAGE)

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

P2

P4
266
266
266
230
230

P3
333
333
333
296
296

P5
266
266
151
118
118

P4
333
333
333
296
296

BTA

Garage källare
Garage sutterräng

TOTAL
151
151

P5
333
333
210
204
204

4187

TOTAL
210
210

BTA LJUS
1427
1542
1209
796
796

5770

TOTAL

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

BTA GARAGE
1550
594

TOTAL TIDIGARE SKISS
5770
4187
0,73

BOA
949
1174
908
578
578

1550 Mörk
594 Mörk och ljus

TOTAL AKTUELL SKISS

HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR

P3
266
266
266
230
230

218
333
333
0
0

GARAGE

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

P2

2144

JÄMFÖRELSE
6988
4824
0,69

BTA (ljus)
BOA

YTSAMMANSTÄLLNING - ALT 2

-1218
-637
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VOLYMSKISS ALT. 3
BOA

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

0
225
225

LJUS BTA (EJ GARAGE)

P1

hus 1
hus 2
hus 3
hus 4
hus 5

P2

P4
266
266
266
230
230

P3
333
333
333
296
296

P5
266
266
180
150
150

P4
333
333
333
296
296

BTA

Garage källare
Garage sutterräng

TOTAL
180
180

P5
333
333
246
199
199

4338

TOTAL
246
246

BTA LJUS
1463
1578
1245
791
791

5868

TOTAL

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

BTA GARAGE
1550
594

TOTAL TIDIGARE SKISS
5868
4338
0,74

BOA
978
1203
937
610
610

1550 Mörk
594 Mörk och ljus

TOTAL AKTUELL SKISS

HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR

P3
266
266
266
230
230

218
333
333
0
0

GARAGE

BTA (ljus)
BOA
BOA/BTA(ljus)

P2

2144

JÄMFÖRELSE
6988
4824
0,69

BTA (ljus)
BOA

YTSAMMANSTÄLLNING - ALT 3

-1120
-486
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CERNERA FASTIGHETER AB
Stora torget 1
50330 Borås
+46(0)33 290 190
https://cernera.se/

HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR AB
Stigbergsliden 7, vån 2
41463 Göteborg
+46702880663
www.hogberggillner.se

HÖGBERG GILLNER ARKITEKTUR
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Kenneth Fondén

1(3)

9/28/2021

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 (Dnr KS2015/1826-59)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna
verksamheter. Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby
österifrån på Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 451/2018 har samråd för detaljplanen genomförts under
tiden 25 januari – 19 februari 2019. Under samrådet inkom synpunkter från sex fastighetsägare/boende i området. Deras synpunkter gällde bl.a. buller, ljusinfall, insyn, vibrationer,
trafikförhållanden och naturmiljö. Preem befarar att ökad trafik försvårar tillfart till bensinstationen. Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar
samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande.
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby tagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid
har gått ut. Plan-förslaget tas fram genom byggherredriven planprocess.
Juridisk bedömning
Planförslaget tas fram genom byggherredriven planprocess enligt beslut av kommunstyrelsen
den 23 mars 2016 § 81/2016. Planhandlingar och utredningar tas fram av konsulter på
uppdrag av byggherren. Förvaltningen bidrar med underlag, kvalitetssäkring och formell
handläggning. Samverkansavtal och uppdragsavtal har tecknats för planarbetet.
Exploateringsavtal samt marköverlåtelseavtal upprättas med exploatören före planens
antagande.
Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. MKB har därför
inte tagits fram. Planförslaget handläggs med standardförfarande, då planen överensstämmer
med ÖP och FÖP Ytterby.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna
verksamheter. Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 200 m² bruttoarea för
verksamheter, varav handel högst 3 000 m². Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de
som närmar sig Ytterby österifrån på Marstrandsvägen.
Planförslaget ger också ett bättre nyttjande av marken, som ligger i ett bra läge för kollektivtrafik och med god tillgång till kommunal och kommersiell service.
Verksamhetens bedömning
Sedan detaljplanen startades har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby tagits fram och
antagits av kommunfullmäktige 2021-04-15. I detta arbete eftersträvas komplettering och
förtätning inom Ytterby. Aktuellt planområde ligger inom det som definieras som Centrala
Ytterby i FÖP:en. Från allmän synpunkt eftersträvas en högre exploatering inom
planområdet. Byggherren bedömer dock att detta blir en mer kostsam lösning, då parkering i
så fall måste ske i parkeringsdäck. Föreslagen exploateringsgrad får därmed anses som
acceptabel.
Planförslaget påverkar området kring Kyrkebäcken. Detta är viktigt för fiskbeståndet och
vattnets kvalitet bl.a. då bäcken mynnar i Nordre Älv som utgör Natura 2000-område.
Kyrkebäcken nedströms planområdet har risker avseende stabilitet. Det innebär att rimligt
flöde i bäcken måste säkerställas. Dagvattenutredning har tagits fram som stöd för planförslaget. Även en studie av miljön kring bäcken har tagits fram med förslag om hur naturvärdena kan utvecklas. Trafiksituationen vid korsningen Hollandsgatan – Torsbyvägen och
rondellen vid väg 168 är ansträngd.
Under samrådet inkom 10 yttranden från statliga organ samt kommunala nämnder och
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 10 yttranden.
Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande. Även bäckmiljön och miljömålen måste studeras
vidare. Trafikverket ansåg att FÖP:en bör färdigställas för att kunna bedöma planens
påverkan på trafiknätet och buller för bostäder närmast väg 168 studeras ytterligare. SGI
anser att vissa geotekniska frågor behöver belysas och säkerställas. Polisen ser
kapacitetsproblem vid cirkulationsplatsen väg 168 – Torsbyvägen samt infarten mot
Hollandsgatan.
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar bättre ljudmiljö för bostäder samt utredning av
luftmiljö och risker. De påtalar också naturmiljöintresset kring Kyrkebäcken. Räddningstjänsten framförde synpunkter angående tillgänglighet vid brand.
Preem befarar ökad trafik, vilket kan försvåra för deras kunder att komma till
bensinstationen. Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller,
minskad framkomlighet för biltrafik, insyn, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.
Naturskyddsföreningen vill att ett rikt växt- och djurliv samt hållbart byggande säkerställs.
Bedömning
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De utredningar som ligger till grund för planen har uppdaterats utifrån inkomna
synpunkter. Planförslaget har justerats med underlag utredningarnas och kan därmed ligga
till grund för granskning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Området ligger nära skolor och förskolor. Närhet till gång- och cykelbanor samt
kollektivtrafik ökar de äldre barnens möjlighet att självständigt nå sina aktiviteter.
Hollandsgatan har en begränsad trafik och behöver inte korsas för att nå
Kastellegårdsskolan, där de yngsta barnen kommer att gå.
Statistiskt finns skillnader mellan mäns- och kvinnors levnadsmönster. Även andra faktorer
påverkar individers behov och möjligheter. Föreslaget område har goda förutsättningar för
alla att få ett bra vardagsliv genom nära tillgång till service som skolor och handel samt att
området nås med alla trafikslag, inte minst kollektivtrafik med god kapacitet.
Ekonomisk bedömning
Området berörs av utbyggnad av ny huvudledning för VA. Denna passerar inte genom
området som sådant, men förutsätter ny pumpstation. Lokala ledningar byggs ut i
Hollandsgatan.
Planarbetet bekostas av byggherren, som därmed friskrivs från planavgift vid sökande av
bygglov. Kostnader för utbyggnad regleras i exploaterings- och marköverlåtelseavtal.
Förslag till beslut
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-Tunge 1:11,
1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5
§18.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:
Kenneth Fondén, Planarkitekt
Johan Hellborg, Planarkitekt
Sandra Vokstrup, Mark och Exploateringsingenjör
För kännedom till:
Fredric Norrå, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
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Inom användningsområde C2 är högsta byggnadshöjd 10 meter och högsta
nockhöjd 14 meter.
Inom användningsområde B är högsta byggnadshöjd 16 meter och högsta
nockhöjd 20 meter.
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KASTELLEGÅRDEN

Cykelväg

Utförande PBL 4 kap. 16 §

GÅNG

Gångväg

b1

NATUR

Naturområde

Fasader mot väg 168 ska utföras obrännbara.
Utrymningsvägar och friskluftsintag ska vara
vända bort från väg 168.

b2

Byggnad som belastar marken mer än 10 kPa
ska grundläggas genom pålning.

B

Bostäder

Skydd mot störningar PBL 4 kap. 12 §

C1

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1400
kvm bruttoarea (BTA).

m1

Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.

C2

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1600
kvm bruttoarea (BTA).

m2

Lastrestriktion 10 kPa. Marken får ej tillföras mer
belastning än 10 kPa.

last

Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.

geo1

Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
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Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.
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Skydd PBL 4 kap. 12 §
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Kvartersmark PBL 4 kap. 5 §
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning PBL 4 kap. 11 §
e1

8

Inom användningsområde B gäller att huvudbyggnader får uppföras med en
sammanlagd bruttoarea (BTA) om högst 8300 kvm. Därutöver får
komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd byggnadsarea (BYA)
av högst 500 kvm.
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Grundkartans beteckningar
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1:1000

Skärmtak

Marken får inte förses med byggnad

Skala grundkarta: 1:1000
Grundkartan upprättad 2018-10-19
Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Markföroreningar ska avhjälpas till nivå för känslig markanvändning.
m4

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små
bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå
vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå
nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats
anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från trafikbuller inte överstiger 50
dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Villkor för startbesked PBL 4 kap. 14 §
a1

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde B förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder enligt egenskapsbestämmelse
m3 och geo1 har kommit till stånd

a2

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde C2 förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder enligt egenskapsbestämmelse
m4 och geo2 har kommit till stånd

Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälpts
ned till angiven markanvändning.

Markreservat PBL 4 kap. 6 §
x1

Markreservat för allmännyttig gångtrafik

Underskrift
Kart- och mätchef

Väg, gångväg

Lokaliseringskarta

Dike

Till detaljplanen hör följande handlingar:

Staket
Höjdkurvor
1:106

Ytterby-Tunge

Fastighetsbeteckning
Traktnamn

Byggnadshöjd

20

Nockhöjd

10

m3

Balkong och skärmtak får kraga ut över
prickmark.

Inom användningsområde C1 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1400 kvm.
Inom användningsområde C2 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1600 kvm. Sammanlagd bruttoarea (BTA) får uppta högst 3200 kvm.

0

Inom användningsområde C1 är högsta byggnadshöjd 5 meter.

kap. 5 §

1:56

PUMPEN

Utformning PBL 4 kap. 16 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap PBL 4 kap. 5 §

1:68

Placering PBL 4 kap. 16 §
Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot GATA, 2 meter
från gräns mot annan allmän plats och minst 4 meter från annan
fastighetsgräns. Huvudbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot allmän
plats och minst 1 meter från annan fastighetsgräns. Byggnader ska placeras
så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA med
gång- och cykelbana.

Här är vi

Fastighetsgräns

Mark

Slänt
Markhöjder
Ledningsrätt
Gemensamhetsanläggning
Ledningsrätt
Servitut

Figur som visar hur nockhöjd och byggnadshöjd
beräknas.
Byggnadshöjd beräknas från markens medelnivå invid
byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter
från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den
allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Upplysningar
Utformningen av dagvattensystemet förutsätts följa
Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd
dagvattenutredning.
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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
• Samrådsredogörelse
Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
• Behovsbedömning
Utredningar:
• PM Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11
• Naturvärdesinventering inför detaljplan Entré Ytterby, Naturcentrum AB, 2017-05-11
• Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20
• Trafikanalys Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20, rev. 2020-05-08
• Trafikanalys handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10
• Trafikförslag Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20
• Trafikbullerutredning Entré Ytterby, ÅF, 2017-06-15, rev. av Efterklang (AFRY),
2020-06-30
• VA och dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område ”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge
1:11 m fl, Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30
• Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-09
• Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31
• PM Risk, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18
• Luftkvalitetsutredning, Ramböll, 2020-09-03
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:
www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-detaljplaner/
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
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
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Efter samråd av planförslaget har inkomna synpunkter sammanställts i ett samrådsutlåtande med
förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Nu skickas detaljplanen ut för granskning.
Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast första kvartalet 2022.
Plankartan är ritad enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 1 augusti 2018 - 30
september 2020 (Focus bestämmelsekatalog v20180801).
Upprättandet av detaljplanen följer Kungälvs kommuns arbetsmodell för byggherredriven planprocess.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter. Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett
övergivet och delvis oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré
till Ytterby samhälle. Utbyggnaden inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och utveckling av Ytterby.

Huvuddrag
Detaljplanen innebär att södra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål och att
bostadshus i upp till fem våningar kan uppföras inom området. I den norra delen planläggs för
centrumanknutna verksamheter i upp till två våningar. Hollandsgatan säkerställs i planen och får
en ny vändplan samt en passagemöjlighet över Kyrkebäcken. Breddning av befintlig cykelbana
utmed Marstrandsvägen möjliggörs. Sammantaget bedöms cirka 80 bostäder och verksamheter
upp till 4600 kvm BTA kunna uppföras inom planområdet. Kyrkebäckens strandzon planläggs
som allmän platsmark, natur. Belastningsrestriktioner införs för att säkra området från skred.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på ömse sidor om
Hollandsgatan, vid norra infarten till Ytterby
samhälle, mellan Marstrandsvägen och Kastellegårdsskolan. I öster och söder gränsar planområdet
till Kyrkebäcken och ett biflöde till denna.

Areal
Planområdet har en yta av cirka 2 ha.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt YtterbyTunge 1:106 ägs av Kungälvs kommun. YtterbyTunge 1:109 ägs av Kungälv Energi. Pumpen 3 ägs
av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig
förteckning över fastighetsägare och rättighetshavare inom och intill planområdet framgår av den
fastighetsförteckning som hör till detaljplanen.

Orienteringskarta över planområdets läge i
kommunen.
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Översiktskarta med planområdets läge invid östra infarten till Ytterby. Plangränsen markerad med heldragen röd linje.

Utdrag ur grundkarta med planområdets avgränsning. Plangränsen markerad med heldragen röd linje.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
-

-

Kommunstyrelsen har 2015-12-16, § 446/2015, fattat beslut att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Pumpen 3, Ytterby-Tunge 1:11 m.fl.
med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kap 5 § 7, under förutsättning att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Kommunstyrelsen har 2016-03-23, § 81/2016, fattat beslut om att påbörja byggherredriven planprocess med Saltholmsgruppen AB.

Översiktsplan
I Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, ingår
planområdet i utpekat möjligt förtätnings- eller omvandlingsområde.
Enligt översiktsplanen ska nya områden främst tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor utsträckning som möjligt ska befintlig infrastruktur utnyttjas. I centrala Ytterby
eftersträvas en bebyggelseutveckling med sammanhållen bebyggelse och korta avstånd. Ytterby
bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Framförallt i de
stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Ytterbys roll som väl integrerad del
av centralorten ska bestå och förstärkas. Sambandet mellan Kungälv och Ytterby kan förbättras
genom gång- och cykelvägar och ny bebyggelse som knyter samman de två orterna.
Översiktsplanen anger att planområdet ligger inom Tätortsavgränsningen av serviceort Kungälv,
Ytterby, Kareby. För den södra delen anges i översiktsplanen pågående markanvändning
centrumområde (rödskrafferad yta i kartutdrag nedan). Hela planområdet ingår i utpekat möjligt
förtätnings- eller omvandlingsområde (orange linje på kartutdrag nedan).
Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer med Översiktsplan 2010.

Utdrag ur Översiktsplan 2010. Mark- och
vattenanvändningskarta Kungälv, Ytterby, Kareby.
Planområdets läge markerats med svart ring.
Fördjupad översiktsplan för Ytterby
FÖP Ytterby antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2021 och beslutet vann laga kraft den 11
maj 2021. Den fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för Ytterbys utveckling på lång sikt.
Inom centrumområdet eftersträvas exempelvis en högre och tätare exploatering jämfört med de
mer perifert belägna områdena.
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På markanvändningskartan tillhörande FÖP:en anges för aktuellt planområde ”Centrumbebyggelse
förtätning”. Inom detta område föreslås en successiv förtätning av bebyggelsen, exempelvis genom
på- och ombyggnation av befintlig bebyggelse och komplettering med nya byggnader. Störande
verksamheter såsom industri föreslås ersättas av bostäder, kontor, handel och service. Aktuellt
förslag till detaljplan bedöms vara förenlig med inriktningen i den fördjupade översiktsplan.

Göteborgsregionens strukturbild
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om en gemensam
strukturbild för hur en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling ska uppnås genom att stärka utpekade stråk och knutpunkter. Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala
huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt GR:s strukturbild. På lokal nivå är Ytterby utpekad
som en viktig knutpunkt för service och kollektivtrafik. Strukturbilden efterföljs i Översiktsplan
2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen
är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik,
etablera handels-, service- och arbetsplatser.

Detaljplan
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan. Merparten av planområdet omfattas av Förslag till
stadsplan för Ytterby stationssamhälle, område söder om Marstrandsvägen, aktnummer 109, som anger
markanvändning Parkeringsändamål, Idrottsändamål samt Gata och Park. Östra delen av
detaljplanen ersätts i sin helhet av aktuellt planförslag. (Blå färg på nedanstående illustration.)
Fastigheterna Pumpen 3 och Ytterby-Tunge 1:109, Hollandsgatan och gång- och cykelbanan
utmed Marstrandsvägen omfattas av detaljplan för Ytterbykrysset, aktnummer 313, som för Pumpen
3 anger markanvändning Småindustri, hantverk, för Ytterby-Tunge 1:109 Transformatorstation
och för Hollandsgatan Lokalgata. (Lila färg på nedanstående illustration.)
I söder gränsar planområdet till Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för Ytterby omfattande
del av Kastellegården 1:380 m.fl., aktnummer 168. Planen anger markanvändning Allmänt ändamål
(A) för Kastellegårdsskolan och Idrottsändamål (Ri) för bollplanerna. (Grön färg på
nedanstående illustration.)
Planernas genomförandetider har gått ut.

Illustrationskarta som redovisar planområdet i förhållande till underliggande och omgivande detaljplaner.
Planområdet markerat med röd streckad linje.
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Strategier, planer och program
I Kungälvs kommun finns ett flertal dokument som stöd för planering och beslut. För arbetet
med Entré Ytterby bedöms nedanstående vara av särskild betydelse.
Kommunfullmäktige har 2017-02-02 fattat beslut om Vision 2040. Visionsdokumentet är det
övergripande styrdokumentet i kommunen och ska genomsyra alla kommunens mål och
verksamheter samt ge vägledning vid beslut. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för
hur kommunen ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i.
I Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022 redovisas övergripande strategier för
bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bebyggelseutvecklingen ska i
första hand ske utmed kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby och Kode samt i kommunens
serviceorter. För att bidra till en hållbar utveckling ska kommunen sträva efter att få en blandad
bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform i alla kommunens delar.
Energiplan för Kungälvs kommun är antagen av kommunfullmäktige 2010-02-11. Syftet med energiplanen är att åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och transportanvändning som är
baserad på förnybara energikällor. Genom att tillämpa två strategier; minska den totala energiförbrukningen och övergå till förnyelsebara energikällor och hållbara transporter tar Kungälvs kommun ansvar för
att skapa ett fossilfritt, resurssnålt, energieffektivt och uthålligt samhälle. Åtgärder är bland annat:
• Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad.
• Kungälv arbetar för att uppnå K2020:s måluppfyllelse att 40 % av resorna i Göteborgsregionen ska ske kollektivt år 2025.
Grönplan för Kungälvs kommun är antagen i kommunfullmäktige oktober 2006. Det är en handlingsplan för hur kommunen ska planera, bygga och sköta park- och naturmark i tätorterna.
Övergripande mål är att:
• Öka den biologiska mångfalden och utöka antalet biotoper
• Värna om och utveckla platsernas identitet och kulturhistoriska värde
• Underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och naturmark
Ytterby ligger omgivet av odlingslandskap i en relativ flack terräng. Det omgivande odlingslandskapet är inte tillgängligt för rekreation. Samtliga boende i Ytterby har dock ett grönområde som
fungerar som kvarters- eller stadsdelspark eller en skog inom 300 meter från sin bostad. Brister
som konstateras är att grönområdena är ensartade, likformade och har brist på identitet.
Barriärerna splittrar upp den gröna strukturen. Förslag på projekt för att förbättra situationen i
Ytterby är att utveckla gång- och cykelnätet så att tillgängligheten till landskapet ökar.
Naturvårds- och friluftslivsplan, Kungälvs kommun beslutades av kommunfullmäktige 2005. I planen
beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller
också mål och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet.
Som en fördjupning till naturvårds- och friluftslivsplanen finns rapporten Närströvområden i
Kungälv-Ytterby, Inventering och åtgärdsplan som bland annat redovisar kvaliteter och funktioner för
friluftslivet samt viktiga närströvområden runt Ytterby tätort. Ytterby är i jämförelse med många
tätorter i samma storlek välförsett med lättillgänglig närnatur som dessutom ofta har höga
upplevelsevärden. Rapporten är antagen av kommunfullmäktige 2008.
Trafikplan 2017 - Plan för smart och effektiv parkering samt Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och
effektiv parkering beslutades av kommunfullmäktige 2015-12-10. En reviderad Parkeringsnorm har i
juli 2021 antagits av kommunfullmäktige. Trafikplan 2017 är ett inriktningsdokument med målår
2030 och innehåller en övergripande bristsanalys och strategier för utveckling av
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transportsystemet. Trafikplan 2017 har som resultatmål att öka andelen gångresor med 15%,
cykelresor med 10% och kollektivtrafikresor med 40% samtidigt som ensambilsåkandet ska
minska. Parkeringsnormen ger anvisningar för hur parkering ska beräknas i samband med bygglov och detaljplan för att uppnå trafikplanens mål.
Kungälvs kommun har en Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18, med tillhörande Dagvattenhandbok,
antagen 2017-04-26, som ska beaktas vid upprättande av va-utredningar. Policyn ger konkreta
ställningstaganden för hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan
handboken för ett utvecklat resonemang kring hur ställningstagandena ska eftersträvas och
uppnås.

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 Kungälv kommuns lokala miljömål (reviderad
februari 2010). I det aktuella planförslaget bedöms främst följande miljömål beröras: God bebyggd
miljö, Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och
vattendrag.
God bebyggd miljö
Miljömålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer, tätorter och annan byggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Översiktsplanen pekar ut vilka områden som är lämpliga att bebygga kopplat till kollektivtrafik,
värdefull natur mm. Ett åtgärdsområde som identifierats i de lokala miljömålen är buller.
Planförslaget har utformats för att minimera bullerpåverkan på planerade bostäder.
Begränsad klimatpåverkan, frisk luft
Målet ”Begränsad klimatpåverkan” innebär bland annat att halten av växthusgaser i atmosfären
ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Kommunens val när det gäller lokalisering av nya bostäder och verksamheter identifieras som en
viktig faktor för att begränsa framtida utsläpp i ett större sammanhang. Det är god resurshushållning att omvandla planområdet och nyttja det för bostäder och verksamheter även om
exploateringen innebär en viss lokal påverkan. Området har ett läge med god kollektivtrafik och
väl utbyggd service samt infrastruktur.
Giftfri miljö
Enligt det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” ska miljön vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Kända markföroreningar inom planområdet kommer att saneras när planområdet
byggs ut.
Levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” avser bland annat att Sjöar och vattendrag skall vara
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Många växt- och djurarter är
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beroende av att vattendragen skyddas från alltför stor exploatering. Näringsämnesläckage och
miljögifter från t.ex. vägavrinning försämrar livsmiljöerna i dessa känsliga ekosystem. I Kungälv
finns 12 vattendrag som av länsstyrelsen klassats som regionalt fiskeintresse. Kommunen har
under flera år arbetat för att förbättra statusen i dessa, fiskvårdsåtgärder har bland annat genomförts i Kyrkebäcken. För att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för öring är det viktigt att
vattendraget beskuggas, att tillräckligt med lekbottnar finns och att eventuella vandringshinder tas
bort och att nya inte tillskapas.
Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att
ingen negativ påverkan uppkommer på recipient. Det är angeläget att stabilitetshöjande åtgärder
genomförs utan negativ inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.

Behovsbedömning
Alla planer som upprättas av kommunen ska i ett tidigt skede i processen behovsbedömmas
enligt Miljöbalkens 6 kap 11§. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning ska genomföras eller inte. Anses planens genomförande kunna
leda till betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 11-13 §§
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I samband med behovsbedömningen ska även länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över denna.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses
i 6 kap 11§ Miljöbalken. Förslaget till detaljplan är förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel
och planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess. Därför
har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett
med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 kap MB)
Planläggningen berör inte riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.
Hushållningsbestämmelser (4 kap MB)
Planläggningen bedöms inte påverka eller beröra område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland
annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vattenförekomst
Kyrkebäcken som gränsar till planområdet i sydost mynnar i vattendraget Nordre Älv. Nordre Älv
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska
statusen för vattenområdet måttlig, då älvens vattennivåer regleras på ett sätt som påverkar den
ekologiska statusen negativt. Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god
ekologisk status ska uppnås till 2021. Förslag till ny miljökvalitetsnorm är att god ekologisk status
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ska uppnås senast 2027. Den kemiska statusen är god, förutom gällande kvicksilver och kvicksilverföroreningar.
Föroreningar i utomhusluft
I anslutning till planerade byggnader finns två relativt hårt trafikerade vägar, Marstrandsvägen och
Torsbyvägen. En luftkvalitetsutredning ”Luftkvalitetsutredning, Entré Ytterby, Modellberäkning och mätning av kvävedioxid och PM10” daterad 2020-09-03 har därför tagits fram av Ramböll. Utredningen
baseras på mätningar av PM10 och kvävedioxid vid Marstrandsvägen samt modellberäkningar.
En uppräkning har gjorts med hänsyn till minskade trafikmängder under Coronapandemin.
Erhållna mätresultat och modellberäkningar visar att miljökvalitetsnormerna inte riskerar överskridas varken för dagens eller framtida förhållanden. Området kring Hollandsgatan bedöms ha
god luftväxling.
Natura 2000
Planläggningen berör inget Natura 2000-område, men recipient för dagvatten från planområdet
är Nordre älv, som utgör Natura 2000-område. Älvdalgången och älven utgör ett betydelsefullt
område för fågellivet, såväl för häckande, rastande som övervintrande arter.
Strandskydd (7 kap MB)
Kyrkebäcken omfattas inte av strandskyddsbestämmelser.
Vattenverksamhet (11 kap MB)
Kyrkebäcken ingår i markavvattningsföretag
(Castellegården mfl TF 1928, aktnummer O-E1a0101). Markavvattningsföretaget tillkom i syfte att
torrlägga omkringliggande marker för att kunna
bedriva jordbruk på dessa. Ett genomförande av
planförslaget bedöms inte inverka på
markavvattningsföretagets bedrivande.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 §
MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom
vattenområdet har gjorts till Länsstyrelsen.
Åtgärderna godkändes genom beslut daterat 202106-16. I beslutet anges försiktighetsåtgärder som
ska vidtas då ingreppen utförs. Om åtgärden inte
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från beslutets datum, ska förnyad anmälan ske till
Länsstyrelsen.

Ungefärlig utbredning
markavvattningsföretagets båtnadsområde i
anslutning till planområdet; Castellegården TF
1928, blåmakerat område. Utsnitt från
länsstyrelsens webb GIS.
Planområdets avgränsning markerad med svart
streckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet består till största del av öppna gräsytor och ruderatmarker. Nästan halva ytan utgörs
av hårdgjord asfalterad mark eller byggnader. Utmed planområdets östra och södra gräns rinner
Kyrkebäcken och ett biflöde till denna. Planområdet är så gott som plant. Marken sluttar svagt
mot sydost, från cirka +10,5 meter i väst till cirka + 8,5 meter i öst. Slänterna ner mot bäckarna
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är branta och ett par meter höga. Längs med bäcken och dess biflöde finns en bård av lövträd. I
planområdets södra kant finns också ett tätt och planterat bestånd med 30- till 60-åriga granar.
Inom planområdet utgörs jorden i regel av fyllnadsmaterial som underlagras av torrskorpelera
och lera. Fyllnadsmaterialet har en mäktighet av mellan cirka 0,7 och 2,6 meter och utgörs bland
annat av mulljord, asfalt, grusig sand, torrskorpelera samt lera. Den naturligt lagrade leran har en
mäktighet mellan cirka 14 och 28 meter och den övre delen av leran har utbildats till torrskorpelera. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan cirka 0,5 och 2,5 meter. Från ett djup av 5 meter
klassas leran som kvicklera. Djup till fast botten varierar mellan cirka 15 och 33 meter.
Grundvattenytan bedöms ligga mellan cirka 1,5 och 3,2 meter under markytan.
Grundvattennivåer varierar troligen med årstid och nederbörd.

Illustrationer över planområdet: nuläge (t.v.) och efter föreslagen utbyggnad (t.h.), KAKA Arkitekter.
Naturvärdesinventering
En Naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram som underlag för planarbetet. Utredningen har
utförts av Naturcentrum AB och redovisas i rapport Naturvärdesinventering, inför detaljplan Entré
Ytterby, daterad 2017-05-11. Förutom inventering av naturvärden har fördjupade undersökningar
gjorts av Kyrkebäckens lopp genom inventeringsområdet.
Vid inventering har tre naturvärdesobjekt identifierats. Två av dessa utgörs av strandnära lövskogsbårder utmed Kyrkebäcken och dess biflöde (visst naturvärde – klass 4), ett utgörs av själva
Kyrkebäcken (påtagligt naturvärde – klass 3).
Kyrkebäckens södra (västra) gren hyser ett reproducerande bestånd av öring Salmo trutta. I den
södra bäcksträckan har åtgärder som syftar till att gynna arten genomförts. Åtgärderna har lett till
att det idag finns fem mindre forssträckor med tillhörande lämpliga lekbottnar längs den berörda
delen av bäcken. En viktig komponent för att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för öringen
är att vattnet skuggas, åtminstone delvis. Beskuggning av träd skapar områden för öringen att
söka skydd i samt tillför grovt organiskt material som ökar mångformigheten på vattendragets
botten. Träden som står på södra sidan bäcken bidrar i en mycket högre utsträckning till beskuggningen än de som står på norra sidan bäcken. Skuggande träd är framför allt viktigt i anslutning
till forssträckorna och lekområdena. För att minimera risken för påverkan på öringbeståndet bör
bårder med lövträd och buskar sparas intill dessa sträckor.
Fyra naturvårdsarter (Skogsalm, getlav, glansfläck, myskbock) påträffades vid inventeringen.
Getlav är den enda av påträffade arterna som har ett formellt skydd. Getlaven är fridlyst i hela

15

för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Planbeskrivning granskning

Planbeskrivning – Granskningshandling 2021-09-10

landet och dess skydd regleras i Artskyddsförordningen. Getlav påträffades på strandnära sälg vid
Kyrkbäcken.
En kompletterande inventering avseende förekomst av groddjur har utförts i anslutning till bäckområdet, Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20. Inga groddjur noterades vid
inventeringen och sammantaget bedöms inga delar av investeringsområdet vara lämpligt som
fortplantnings- eller viloplatser för groddjur.

Inventeringsområdet markerat med röd linje. Naturvärdesobjekt 1 och 2 är markerade med gul färg och
Naturvärdesobjekt 3 med orange färg. De naturvårdsarter som påträffats är markerade med röda punkter.
Utdrag ur Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2017-05-11.
Planförslag
Vid genomförande av planen kommer markarbeten utföras för såväl stabilitetshöjande åtgärder,
marksanering, ledningsförläggning, grundläggning, dagvattenanläggningar som iordningsställande
av kvartersmark. I samband med dessa åtgärder kommer vegetationen inom kvartersmark tas
bort. Enligt föreslagen utbyggnad inom området kommer ny vegetation att planteras vid
iordningställande av kvartersmark.
För bäcken och bäckens närområde planläggs ett område med en varierande bredd om cirka 4–7
meter som allmän plats NATUR. Det ger kommunen fortsatt rådighet över bäcken, bäckens
kantzoner och dess närområde. Mellan kommunen och exploatören upprättas ett servitut som
säkerställer kommunens rätt att ta väg över bostadskvarteret för skötsel och underhåll av bäck
och naturområde. Åtkomst för drift förslås uppnås via gångvägar eller stickgator inom
kvartersmark.
Stabilitetshöjande åtgärder i from av erosionsskydd och mindre avschaktning av släntkrön behöver utföras i anslutning till bäckområdet. I samband med de stabilitetshöjdande åtgärderna
krävs att träd tas ned. Skuggande träd återplanteras i anslutning till forssträckorna och lekområden, exempelvis genom nyplantering av klibbal. Bäckens kanter kan med fördel tillåtas att växa
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igen med gräs och örter, i syfte att öka fårans stabilitet och minska erosionen. Det är dock angeläget att vass inte breder ut sig då det inte är positivt för öringbeståndet. De nedtagna träden
utgör endast en mindre andel av de befintliga träden utmed vattendragen. Vegetationen på
bäckens södra och östra sida påverkas inte av planens genomförande. Sälgen med Getlav
kommer inte att påverkas av åtgärderna.
Föreslagna erosionsskydd som utförs i form av stensamlingar kan bidra positivt med gömställen
för fisk. Slam och lera kan försämra de grusiga lekbottnarnas kvalitet och eventuellt kväva
öringens rom och yngel. Markarbeten i bäckens närhet ska utföras vid en tidpunkt då rom och
yngel inte riskerar att påverkas, och åtgärder ska vidtas så att slam och lera inte rinner ut och
grumlar bäcken. Känsliga perioder för arten är främst under lekperioden i oktober-november
samt under april-juni då fiskynglen kläcks och ska växa till sig.
Utformningsprincip Kyrkebäcken
På uppdrag av Kungälvs kommun har COWI studerat Kyrkebäckens årum och redovisar i
rapporten Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31 övergripande förslag för
utveckling och gestaltning av bäckens närområde. Rapporten bifogas planhandlingarna.
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Som underlag för planarbetet har en geoteknisk utredning genomförts, vilken redovisas i PM
Geoteknik, AFRY, 2021-02-11, och sammanfattas nedan.
Befintliga stabilitetsförhållanden mot bäcken bedöms ej vara tillfredsställande. Stabilitetshöjande
åtgärder behöver vidtas vid Kyrkebäcken och dess biflöde för att erforderliga stabilitetskrav både
för befintliga och planerade förhållanden ska kunna uppfyllas. Eftersom befintlig vegetation inom
bäckstråket i största möjligaste mån ska bevaras och markarbeten inom vattenområdet minimeras, rekommenderas en kombination av KC-pelarförstärkning, lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön. Vidare krävs erosionssäkring vid ytterkurvor av bäckfåran och
dess biflöde för att säkerställa geometrin och därmed stabiliteten hos slänterna. Bakåtgripande
skred bedöms inte utgöra en riskfaktor.
Leran inom planområdet bedöms vara sättningskänslig och långtidssättningar kan uppkomma vid
påförande av last eller grundvattensänkning. Grundläggning av byggnader bedöms lämpligast utföras med mantel- eller spetsburna pålar beroende på jorddjup.
Planförslag
I samband med markarbeten vid planens genomförande kommer stabilitetshöjande åtgärder behöva utföras inom planområdet för att kunna uppfylla erforderliga stabilitetskrav. En kombination av KC-pelarförstärkning, lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön
samt erosionssäkring i ytterkurvor hos Kyrkebäcken och dess biflöde föreslås i geoteknisk PM.
På plankartan finns därför planbestämmelser om att geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras, släntkrönet ska schaktas av och marken ska förstärkas. Bestämmelserna är kopplade till
villkor om startbesked för utbyggnad av bostäder inom den södra delen respektive centrumverksamhet i den östra delen. Åtgärderna ska vara utförd innan startbesked för byggnation får ges.
Utifrån rekommendationer i geotekniskt PM om maxbelastning på marken införs även planbestämmelser om lastrestriktioner inom planområdets södra och östra delar närmast bäcken (0-10
kPa). Markens beräknade tålighet för laster enligt utredningen redovisas på kartan nedan.
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De delar av användningsområde B och C2 som får bebyggas bedöms enligt geotekniskt PM tåla
en belastning om 10 kPa längs bäcken och 30 kPa inom större delen av användningsområdena.
Med hänsyn till detta anges inom område B och C2 en bestämmelse om att ”Byggnad som
belastar marken med mer än 10 kPa ska grundläggas genom pålning”. Ny bebyggelse kommer
därmed inte påföra last utöver vad som rekommenderas i geotekniskt PM. Lättare byggnader
såsom förråd kan utföras med platta på mark.
Inom planområdets norra del som motsvarar användningsområde C1 bedöms marken klara 40
kpa. Planbestämmelser om lastrestriktion och pålning bedöms inte vara nödvändiga då de åtgärder som planen medger understiger den belastning som marken tål. Med hänsyn till sättningsrisken rekommenderas dock att grundläggning sker med pålning.
Inom gatumark föreskrivs att geotekniska åtgärder ska vidtas närmast bäcken. Åtgärden bör
utföras oavsett om gatan byggs ut eller inte men krävs inte för utbyggnad inom kvartersmark.
Bestämmelsen kopplas därför inte till villkor om startbesked. Belastningen av den förväntade
trafikmängden motsvarar markens tålighet, dvs 10 kPa.

Redovisning av markens tålighet för laster samt områden där förstärkning och erosionsskydd föreslås. Utdrag ur
PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Inom planområdet har det tidigare legat en isbana och nuvarande verksamhet är bland annat en
återvinningscentral (ÅVC Ytterby). I syfte att översiktligt identifiera vilka markföroreningar som
eventuellt kan finnas inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning
genomförts. Utredningen redovisas i rapporten Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område
”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge 1:11 m fl, Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30.
Vid markundersökningen togs jordprover, asfaltsprov samt grundvattenprov vilka analyserades
och jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig
markanvändning (KM) då området ska bebyggas med bostäder. Jämförelse har även skett med
mindre känslig markanvändning (MKM) samt farligt avfall (FA) enligt Avfall Sverige. Förorening
över KM (samt även MKM i enskild punkt) har påvisats i tre punkter. Det är dock inte någon
omfattande föroreningssituation i området och det är enbart i en punkt där föroreningshalter
över MKM har påvisats (inom området för återvinningscentralen) samt två punkter med påvisade
halter över KM i anslutning till den före detta ishallen. Naturvårdsverkets riktvärden överskrids i
tre punkter med avseende på zink, PAH, enskilda parametrar av alifater och aromater samt PCB7. I grundvattnet har förhöjda halter av metaller påträffats, främst nickel och arsenik, inom
bedömningsklass 3 och 4 enligt SGU:s bedömningsgrunder.
Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för att med säkerhet kunna avgränsa
föroreningen i plan och djup. Enligt den bedömning som görs i utredningen kommer något slag
av avhjälpande åtgärder att krävas vid exploatering av området. Eventuell påverkan från området
vid återvinningscentralen till närliggande Kyrkebäcken är i dagsläget inte utrett.

MKM
KM

KM

Illustration över provtagningspunkter med förorening över KM och MKM, tre punkter.
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Planförslag
I samband med övriga markarbeten kommer planområdet saneras genom att förorenad mark tas
bort och körs till deponi. Planbestämmelse införs som reglerar att startbesked inte får ges innan
markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpande av markföroreningar. Marken ska klara
gällande krav för aktuell markanvändning.
Inför markarbeten ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas (28 § förordningen
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas
innan dess att tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna i anmälan. Miljökontroll i samband med
kommande schaktning bör ske för att säkerställa att inga föroreningshalter över tillämpningsbara
riktvärden kvarlämnas i schaktbotten/väggar och att masshantering avseende förorenad jord sker
på ett korrekt sätt.
Radon
Förutsättningar
Planområdet täcks med mäktiga lager lera. Jordlagren bedöms vara så täta att marken kan klassas
som lågradonmark. Inga byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt.
Risk för skred/höga vattenstånd
Förutsättningar
Marken närmast Kyrkebäcken är instabil, vilket redovisas i PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11. Se
avsnittet Geotekniska förhållanden.
Vattenflödet i Kyrkebäcken fluktuerar och översvämning intill bäckfårornas mötespunkt sydost
om planområdet inträffar emellanåt. Det är då de lägre liggande markytorna söder om bäcken
och planområdet som översvämmas. Kommunen har låtit ta fram en skyfallskartering över
Ytterby vilken redovisas i rapporten Översvämningskartering, WSP, 2016-11-24. Inom planområdet
kan delar av Hollandsgatan, främst vändplanen i öster, komma att ligga under 0,1-0,3 meter
vatten vid 100-årsregn (blått område). Kyrkebäcken och dess biflöde får också en högre vattenföring vid skyfall. Bäckarnas botten kan komma att ligga mer än en meter under vatten (rött
område). Se kartutdrag nedan.

Översvämningsrisk vid skyfall. Utdrag ur skyfallskartering över Ytterby. Kungälvs kommun 2017-03-04.
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Planförslag
Enligt geoteknisk utredning bör stabilitetshöjande åtgärder utföras inom planområdet och
erosionsskydd anläggas i bäcken för att höja stabiliteten inom området samt förebygga erosion av
bäckslänterna. Se avsnittet Geotekniska förhållanden.
Enligt skyfallskarteringen finns ingen risk för översvämning inom områden för planerad bebyggelse. Vid skyfall och höga flöden i vattendragen kan vattnet stiga och eventuellt översvämma
allmän platsmark, NATUR, i strandzonen. Vid skyfall kan vatten ansamlas vid Hollandsgatans
vändplan. Risken för översvämning inom kvartersmark, på grund av skyfall eller höga vattenstånd
i Kyrkebäcken, bedöms som liten. Gator bör höjdsättas så att de ligger lägre än omgivande
kvartersmark och inom kvartersmark bör marken höjdsättas så att vatten avleds mot föreslagna
dagvattenanläggningar. Dessa kan med fördel placeras något lägre än omgivande mark så att
vatten tillfälligt kan ansamlas vid extrema regn. Geotekniska åtgärder i form av avschaktning i
anslutning till bäcken medför att ytterligare fördröjningsvolymer tillskapas för skyfallsvatten.
Kulturmiljö & Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom, eller i anslutning till, planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder och verksamheter
Förutsättningar
Planområdet har ett centralt läge i Ytterby samhälle och omges av bostadsbebyggelse, mindre
verksamheter, skolor och öppna jordbruksmarker. Utmed Hollandsgatan finns några mindre
verksamhets- och industrifastigheter, varav Pumpen 3 ingår i planområdet.
Inom planområdet finns på fastigheten Pumpen 3, en kontorsbyggnad i ett plan som inhyser en
smådjursklinik, ljusterapi, vandrarhem/bed & breakfast och kontorslokaler. I nordöstra delen av
området finns en stor allmän parkeringsyta och en av kommunens återvinningscentraler, ÅVC
Ytterby. Verksamheten överensstämmer inte med gällande detaljplan som anger parkeringsändamål för platsen. Strax intill återvinningscentralen ligger en pumpstation ”Röda stugan” som
servar va-nätet. Södra delen av planområdet är planlagd för idrottsändamål. Inom området finns
idag en övergiven tennisbana och i den sydöstra delen har det tidigare legat en större isbana.
Marken är obebyggd.
Utanför planområdet, på norra sidan Hollandsgatan, ligger Preems bemannade bensinstation med
tvätthall och servicebutik, och fastigheten Pumpen 2 med en enplansbyggnad där det bedrivs
grossistförsäljning av batterier. På södra sidan Hollandsgatan ligger en enplansbyggnad som
inrymmer en kyltekniksfirma samt en telestation. Söder om planområdet, på andra sidan Kyrkebäcken, finns fotbollsplaner och väster om dessa ligger Kastellegårdsskolan med fritidshem.
I fördjupad översiktsplan för Ytterby föreslås flera områden för bostadsutbyggnad inom Ytterby,
bland annat på åkermarken öster om planområdet. Inga beslut har dock tagits om, eller när, en
sådan byggnation skulle kunna genomföras.
Planförslag
Planförslaget möjliggör utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter.
Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett övergivet
och delvis oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré till Ytterby
samhälle. Utbyggnaden inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och
utveckling av Ytterby.
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Söder om Hollandsgatan planläggs ett knappt 7400 kvm stort markområde för bostadsändamål.
Den sammanlagda bruttoarean (BTA) exklusive komplementbyggnader får uppgå till högst 8300
BTA inom området. Därutöver får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd
byggnadsarea av högst 500 kvm.

Illustration över möjlig utbyggnad inom planområdet (KAKA Arkitekter). Söder om Hollandsgatan uppförs sex
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Norr om Hollandsgatan uppförs en ny verksamhetsbyggnad i två våningar.
Inom Pumpen 3 ges möjlighet till ändrad disposition och användning av fastigheten. Hollandsgatan rustas upp och
förses med en ny vändplan i öster.
Inom det södra bostadsområdet medger planen en högsta byggnadshöjd om 16 meter och en
högsta nockhöjd om 20 meter. Regleringen av BTA i kombination med byggnadshöjd/nockhöjd
gör att femvåningshus kan uppföras inom delar av området. Avsikten är att en variation i
våningsantal ska möjliggöras. Bostadshusen är planerade att uppföras med relativt flacka tak.
Därutöver får teknikutrymmen, hisschakt, fläktar o.d. uppföras. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4 meter.
Bostadshus i fyra till fem våningar i söder

Verksamhetsbyggnader
i norr

Hollandsgatan

Exempel på möjlig variation i våningsantal och byggnadshöjd.
Sektion genom planområdet i nord-sydlig riktning. (KAKA Arkitekter)
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Utmed Kyrkebäcken planläggs ett allmänt stråk med natur. Föreslagen fastighetsgräns för
bostadskvarteret ligger cirka 5-7 meter från bäckområdet och byggrätten sträcker sig cirka 10-12
meter från bäckområdet. Byggrättens utbredning är anpassad efter föreslagna geotekniska
stabilitetsåtgärder utmed bäcken. Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna är marken
längs vattendragen prickad på plankartan vilket innebär att den inte får bebyggas. Balkonger och
skärmtak tillåts dock kraga ut över prickmarksområdet eftersom de inte tillför last.
Norr om Hollandsgatan planläggs ett cirka 7000 kvm stort markområde för centrumanknutna
verksamheter. Användningsområdet centrum (C) är avsett för verksamheter som ligger centralt
eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Utöver kontor och hotell möjliggör centrumändamålet
även för andra kombinationer av verksamheter såsom handel, service, samlingslokaler, gym,
vårdcentral och apotek vilket ger detaljplanen en flexibilitet över tid. Etableringsmöjligheterna för
olika typer av verksamheter begränsas dock av aktuell byggrätt, fastighetens storlek och
parkeringsbehovet.
Fastigheten Pumpen 3 planläggs för centrum (C1). Inom fastigheten får maximalt 1400 kvm av
ytan bebyggas. Yta för detaljhandel får uppgå till max 1400 kvm BTA. Byggnadshöjden är
begränsad till 5 meter vilket motsvarar bestämmelser i gällande detaljplan. Exploateringsgraden
för fastigheten motsvarar därmed vad som medges med stöd av gällande detaljplan.
Inom område som planläggs för centrum (C2) tillåts högst 3200 kvm bruttoarea (BTA). Byggnader får därtill uppta högst 1600 kvm av markytan inom användningsområdet. Yta för detaljhandel får uppgå till max 1600 kvm BTA. Byggnader inom användningsområde C2 får uppföras
med en högsta nockhöjd på 14 meter och en högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggnadshöjden
tillsammans med begränsningar i BTA innebär att högst två våningar kan byggas men samtidigt
möjliggörs för verksamheter med behov av generös rumshöjd.
Inom hela planområdet gäller att huvudbyggnader ska placeras minst tre meter från gräns mot
GATA för att säkerställa skötselområde mellan byggnad och fastighetsgräns utmed gång- och
cykelbana. Mot annan allmän plats gäller två meters byggnadsfritt avstånd. Mot annan fastighetsgräns gäller att huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från gräns, alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst två meter från gräns mot
allmän plats och minst en meter från annan fastighetsgräns. Mot cykelbanan och fastighetsgränsen i norr föreslås ett byggnadsfritt avstånd om 4 meter, vilket är markerat på plankartan.
Byggnader ska placeras så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA
med gång- och cykelbana.
Exploatörens avsikt är att uppföra cirka 80 lägenheter söder om Hollandsgatan fördelat på sex
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Lägenheterna planeras att upplåtas med hyresrätt eller
bostadsrätt. På parkeringsytan i nordost är avsikten att uppföra en ny byggnad i två våningar och i
denna kunna inrymma centrumanknutna verksamheter så som kontor, apotek, vandrarhem/
hotell. För fastigheten Pumpen 3 medger detaljplanen ändrad användning så att centrumändamål
möjliggörs. I övrigt motsvarar byggrätten i aktuellt planförslag i princip vad som anges i gällande
detaljplan. Fastigheten kan exempelvis nyttjas för djurvård, kontorshotell och gym. Andra
utbyggnadsalternativ, utöver vad som beskrivs ovan, är också möjliga med stöd av planförslaget.
Sammantaget bedöms cirka 80 bostäder och centrumanknutna verksamheter om cirka 4600 kvm
BTA kunna uppföras inom planområdet.
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Skuggstudie
För den föreslagna bebyggelsen har skuggstudier
tagits fram, vilka bifogas planhandlingarna
(Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-09).
Skuggstudien visar hur byggnader i föreslagna
lägen kan påverka omgivningen med skuggbildning under vår- och höstdagjämning samt
under vinter- och sommarsolstånd.
Bostadshusen i söder kommer till viss del att
skugga varandra och bostadsgården. Hur solförhållandena blir för de enskilda lägenheterna
beror på lägenheternas placering och orientering
i husen. På bostadsgården kommer det alltid
finnas solbelysta områden dagtid under höstoch vårdagjämning. Byggnaderna norr om
Hollandsgatan har goda solförhållanden och
påverkas inte av skuggning annat än vintertid.

Utdrag ur Skuggstudie, vårdagjämning kl 15:00.

Planerade byggnader inom planområdet har ingen påverkan på befintlig omgivande bostadsbebyggelse, förutom dagtid vintertid. Då har de högre bostadshusen viss skuggpåverkan på delar
av bostadsfastigheterna norr om Marstrandsvägen. Påverkan bedöms ej som betydande.
Service
Förutsättningar
I Ytterby finns ett gott utbud av kommersiell och kommunal service. Inom en kilometer från
planområdet finns vårdcentral, folktandvård, skola och förskola. Vid infarten till Hollandsgatan,
inom 100 meter från planområdet, finns bensinstation med servicebutik. Full offentlig service
finns i Kungälv, drygt 3 km öster om planområdet.
Direkt söder om planområdet finns Kastellegårdsskolan (årskurs F-3 och 4-6) med fritidshem
och cirka 300 meter väster om planområdet ligger Centralskolan. Närmaste förskola är Kastellegården som ligger cirka 300 meter söder om planområdet. Inom planområdet finns Ytterby
återvinningscentral, en smådjursklinik, ljusterapi samt vandrarhem/bed & breakfast, vilka alla är
verksamheter som utgör del av serviceutbudet i Ytterby.
Planförslag
Då planen medger utveckling och nyetablering av centrumanknutna verksamheter finns förutsättningar att stärka serviceutbudet i Ytterby. Befintlig återvinningscentral avvecklas inom planområdet. I övrigt är avsikten att alla nuvarande verksamheter ska kunna finnas kvar. Tillkommande bostäder stärker serviceunderlaget.
Landskapsbild och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet har ett exponerat läge invid Marstrandsvägen och Ytterbys östra infart. När man
anländer till Ytterby österifrån, är återvinningsstationen, pumpstationens teknikhus och de öppna
grus- och asfaltsytorna det första man möts av. Området ger ett lite övergivet och delvis oordnat
intryck. Det är önskvärt med en mer välkomnande och tilltalande entré till Ytterby samhälle.
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Entré Ytterby. Förslag till ny
bebyggelse, vy från Marstrandsvägen. KAKA Arkitekter
Även mot söder har området ett exponerat läge då det gränsar till Kyrkebäckens dalgång, som
söder om planområdet utgörs av ett öppet jordbrukslandskap. Dalgången omges av bebyggelse
på ömse sidor och kyrkan är ett exponerat landmärke. Utmed Kyrkebäcken och dess biflöde
växer trädridåer som utgör en viss avskärmning mellan planområdet och dalgången samt
Kastellegårdsskolan i söder. Inom planområdet finns även ett högt och tätt granbestånd som
utgör en kraftig avgränsande skärm mot dalgången. Befintliga byggnader inom och i anslutning
till planområdet är uppförda i ett plan. Högsta byggnadshöjd är enligt gällande detaljplan 5,0
meter.

Montage över föreslagen bostadsbebyggelse i planområdets södra del. KAKA Arkitekter.
Planförslag
Entré Ytterby är ett av flera pågående förtätnings- och omvandlingsområden utmed Marstrandsvägen som stärker sambandet mellan Kungälv och Ytterby. Utbyggnaden inom planområdet är
del i arbetet med att knyta samman de två orterna. Mot Marstrandsvägen ges förutsättningar för
en byggnation som inramar gaturummet och skapar en mer ordnad och gestaltad entré till
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Ytterby. Förslaget medger olika byggnadshöjder och olika täthet inom planområdet. Mot
Marstrandsvägen tillåts en varierad byggnadshöjd mellan 5 och 10 meter och i det södra bostadskvarteret upp till 16 meter. På avstånd kommer kyrktornet fortfarande att synas över den nya
bebyggelsen.
När den höga granplanteringen tas ned kommer planområdet och de föreslagna bostadshusen bli
mer exponerat mot söder. Trädridån utmed Kyrkebäcken kommer i stort bestå och fortsatt
fungera som en avskärmning mellan planområdet och dalgången i söder.
Tillgänglighet
Planområdets geografiska läge med en flack terräng, närhet till
kollektivtrafik med hög turtäthet, tillgång till ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät som förbinder planområdet med omgivande rekreations- och serviceområden, innebär goda förutsättningar för hög tillgänglighet för boende och verksamma
inom planområdet, såväl inom allmän plats som inom kvartersmark. Det är enkelt att förflytta sig till fots eller med cykel.
Inom allmän plats möjliggörs för utbyggnad av nya gång- och
cykelbanor utmed Hollandsgatan. Föreslagen bredd för
gångbana på Hollandsgatans norra sida är 1,5 meter och på
gatans södra sida föreslås en 3 meter bred gång- och cykelbana.
Vägområdets planlagda bredd är 10,5 meter, vilket ger möjlighet
att bredda gångbanorna om så önskas. Inom kvartersmark kan
angöring enligt utbyggnadsförslag ske inom 25 meter från
bostadsentré.

Utdrag ur Grönplan 2006,
inventering delområde Ytterby.
Planområdets läge markerat med
röd ring.

Friytor
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar
Gällande detaljplan anger för den södra delen av planområdet idrottsändamål. Området används
inte längre för detta ändamål och något framtida behov av att kunna använda marken för idrottsanläggningar bedöms inte finnas. Mer funktionella ytor för idrott finns i direkt anslutning till
Kastellegårdsskolan, söder om planområdet. I kommunen pågår även planering för en större
multiarena på annan plats. Kastellegårdsskolans närområden används för lek, exempelvis bollplanerna söder om planområdet och den södra delen av Kyrkebäcken med biflöde.
Ytterby är i jämförelse med många tätorter i samma storlek välförsett med lättillgänglig närnatur
som dessutom ofta har höga upplevelsevärden. Öster om planområdet finns exempelvis närströvområden som Nordre Älvs dalgång och Iskällan-Grinden.
Planförslag
Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. Behovet av friyta invid
bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande parkstråk och lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet. Närområdet erbjuder lättillgängliga cykel- och promenadslingor. Stadsdelspark- och friluftsområde,
som kan nås utan att större barriärer behöver passeras, finns inom 500 meter från planområdet.
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Vattenområden
Förutsättningar
I planområdets södra och östra gräns rinner vattendrag. I öster finns ett öppet dike, som söder
om planområdet bildar Kyrkebäcken, och i planområdets södra gräns finns en mindre bäck, som
ansluter till Kyrkebäcken direkt sydost om planområdet.
Planförslag
Delar av vattendragen berörs av planläggningen och planläggs som allmän plats NATUR. Det ger
kommunen fortsatt rådighet över bäcken och dess närområde, och möjlighet att inom egen
fastighet underhålla vattenområdet och strandzonen. Avsikten med användningsområde NATUR
är att skötselnivån ska vara relativt låg inom området.

Gator och trafik
Angöring och trafik
Förutsättningar
Planområdet trafikförsörjs idag från Hollandsgatan
som ansluter via Torsbyvägen till väg 168 (Marstrandsvägen) i norr. Hollandsgatan är en återvändsgata för
biltrafik och avslutas inom planområdet mot en större
parkeringsyta i öster.
Hollandsgatan utgör även angöringsväg till Kastellegårdsskolan, bensinstationen och verksamhetsfastigheterna väster om planområdet. Längs Marstrandsvägen förekommer transporter av farligt gods, exempelvis transporter till bensinstationen. Transporterna
är dock av begränsad omfattning. Marstrandsvägen är
inte utpekad transportled för farligt gods. Se vidare
under avsnitt Störningar och risker.

Analyserade korsningspunkter i Trafikanalys.

Trafikanalyser har genomförts som underlag för planarbetet. Trafikanalyserna utreder kapaciteten
i de närmast berörda korsningarna intill planområdet samt redovisar trafikprognos vid exploatering. De två analyserade korsningspunkterna är 1. Cirkulationsplatsen vid Väg 168 – Torsbyvägen och 2. Fyrvägskorsningen vid Hollandsgatan – Torsbyvägen, se intilliggande kartöversikt.
Resultaten redovisas i PM Trafikanalys, ÅF, 2018-02-20, rev. 2020-05-08, samt PM Trafikanalys
handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10. Trafikanalyserna utgår från utbyggnad med ett 80-tal
bostäder söder om Hollandsgatan och olika scenarion för utbyggnaden norr om Hollandsgatan,
med olika fördelning av ytor för kontor, hotell och bostäder och handel.
Idag har Hollandsgatan cirka 2500 ÅDT (årsdygnstrafik). Trafik till och från bensinstationen och
skolan står för en betydande andel av den totala trafikmängden. Öster om infarten till bensinstationen är Hollandsgatan en lågtrafikerad gata. Enligt riktvärden för belastningstal bedöms
samtliga korsningar i nuläget ha önskvärd servicenivå.
Planförslag
Angöring till fastigheterna inom planområdet kommer fortsatt ske via Hollandsgatan. Fordonstrafik till och från området kommer att öka något och få en förändrad karaktär, från en hög andel
tung trafik till en övervägande del personbilar. Enligt utförda trafikanalyser är skattad färdmedelsfördelning efter genomfört planförslag cirka 50-60 % resande med bil, cirka 10-20 % med kollek-
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tivtrafik, och 20-25% till fots eller med cykel. Variationerna är beroende av vilka verksamheter
som etablerar sig inom området.
Trafikanalyserna utgår från utbyggnadsalternativ med ett 80-tal lägenheter och olika stora ytor för
verksamheter, från 4600 upp till 6000 kvm BTA. Aktuellt planförslag medger högst 4600 kvm
BTA verksamheter. Det är därmed sannolikt att ett fullt utbyggt planområde kan komma att
generera mindre trafik och ha mindre påverkan på vägnätet än vad trafikanalysen från 2020 anger.
Resultaten från trafikanalyserna är att samtliga tillfarter i korsningspunkterna uppfyller önskvärd
eller godtagbar servicenivå enligt VGU (Vägars och gators utformning) efter byggnation av
bostäder och verksamheter vid Entré Ytterby med trafikvolymer motsvarande nuläget. Högst
belastning i cirkulationsplatsen uppstår i det vänstersvängande körfältet från Väg 168 öster samt
från Hollandsgatan i korsningen. Slutsatsen är att framkomlighet och trafiksäkerhet bibehålls i de
analyserade korsningspunkterna efter byggnation av Entré Ytterby. Cirkulationsplatsen på väg
168 och korsningen vid Hollandsgatan överskrider år 2045 önskvärd servicenivå oavsett om
Trafikverkets prognostal eller Kungälvs kommuns uppräkningstal ihop med övrig planerad
exploatering används. Entré Ytterby står totalt sett för endast en liten del av den ökade trafiken.
Kapacitetsbrist beräknas uppstå år 2045 oavsett om Entré Ytterby byggs ut eller inte. I analyserna
är ingen hänsyn tagen till den förbifart som Trafikverket utreder norr om Ytterby. Skulle denna
byggas ut antas belastningen i korsningspunkterna minska jämfört med de nu genomförda
analyserna.
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Utmed Hollandsgatan finns gångbanor. Gångbanan på vägens södra sida ansluter via en bro över
Kyrkebäcken till befintligt gång- och cykelvägnät öster om planområdet. Direkt väster om planområdet finns en upphöjd gångpassage över Hollandsgatan, som del i en utpekad skolväg mellan
Kastellegårdsskolan och bostadsområdena norr om Marstrandsvägen.
Cykelvägnätet kring planområdet är väl utbyggt och håller generellt god standard. Utmed Marstrandsvägen, direkt norr om planområdet, löper ett av kommunens prioriterade cykelstråk.
Cykelbanan som förbinder Ytterby med centrala Kungälv håller hög standard. Hela området är i
stort sett platt och det tar omkring 10 minuter att cykla de dryga 3 kilometrarna till Kungälvs
centrum. Som en standardhöjning vill kommunen kunna bredda cykelbanan utmed Marstrandsvägen, från 3 till 5 meter. Breddningen planeras ske söderut, mot aktuellt planområde. Önskad
breddning överensstämmer inte fullt ut med gällande detaljplan och kräver fastighetsreglering
med Pumpen 3.
Planförslag
Med hänsyn till exploateringen föreslås anpassningar av Hollandsgatan. Föreslagna åtgärder redovisas i Trafikförslag, ÅF, 2018-02-20 och innebär att Hollandsgatan rustas upp inom planområdet
och avslutas med ny vändyta i öster. Planlagt område för väg blir 10,5 meter brett och sektionen
för Hollandsgatan har satts till 1,5 meter gångbana, 5,5 meter gata, 3 meter gång- och cykelbana
och stödremsa 0,5 meter. Vändytan har dimensionerats för att en sopbil (los) ska kunna vända
utan att backa. Utbyggd gång- och cykelbana föreslås på gatans södra sida, mot bostadskvarteret,
för att ansluta till befintlig gång- och cykelbana väster och öster om planområdet. På gatans norra
sida, mot verksamhetsfastigheterna föreslås gångbana. Planförslaget medger en eventuell framtida
förlängning av Hollandsgatan österut.
För att möjliggöra breddning och därmed standardhöjning av cykelbanan utmed Marstrandsvägen utökas det planlagda området cirka en meter mot söder. Befintligt planlagt område för
cykelbana inkluderas i planområdet i syfte att få ett sammanhängande planlagt område inför

28

för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Planbeskrivning granskning

Planbeskrivning – Granskningshandling 2021-09-10

breddningen av cykelbanan. Ny planbestämmelse för gång- och cykelbanan blir GÅNG och
CYKEL.
För att ge allmänheten passagemöjlighet genom bostadskvarteret, mellan Hollandgatan i norr och
bron över bäcken i söder, föreslås en allmänt tillgänglig gångförbindelse genom det södra
kvarteret. På plankartan har ett 1,5 meter brett stråk markerats med en administrativ bestämmelse
(x) markreservat för allmännyttig gångtrafik. Allmänhetens gångpassage mellan Hollandgatan och
busshållplatsen vid Marstrandsvägen säkerställs med ett servitut. Föreslagna sträckningar för
gångpassager redovisas på illustrationskartan.

Trafikförslag med anpassningar av Hollandsgatan, ÅF.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Ytterby är ett stationssamhälle med väl utbyggd
kollektivtrafik och en viktig nod i kommunens
utpekade kollektivtrafikstråk Kungälv-YtterbyKode. Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska
stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik,
bland annat genom att bostadsbyggande sker i
kollektivtrafiknära lägen.
Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet
håller god standard. Närmaste busshållplats är
Ytterby vägskäl utmed Marstrandsvägen. Hållplatsen ligger i direkt anslutning till planområdet och
trafikeras av ett flertal linjer, bland andra Grön Express och Marstrand express. I rusningstrafik
har hållplatsen ett tiotal förbindelser i timmen i vardera riktning. Inom gångavstånd från planområdet (cirka 700 meter) ligger Ytterby station med Västtågen mot Stenungsund/Uddevalla/Strömstad och Göteborg samt bussar mot Göteborg, Mölnlycke och övriga kommundelar.
Planförslag
Planförslaget medför ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken i Ytterby genom ett tillskott
av bostäder och verksamheter i ett läge med närhet till utbyggd kollektivtrafik. Boende, besökare

29

för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Planbeskrivning granskning

Planbeskrivning – Granskningshandling 2021-09-10

och verksamma inom planområdet kommer att få goda möjligheter till resande med kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. Hållplatsläge för lokal- och regionbussar Ytterby vägskäl finns i
direkt anslutning till planområdet, inom 100 meter från det planerade bostadskvarteret. Stationsområdet i Ytterby, med tåg- och busstation, finns inom gångavstånd, cirka 700 meter från planområdet. Planförslaget medför inga förändringar för hållplatsläget Ytterby vägskäl.
Räddningstjänst
Vid behov bedöms räddningstjänsten kunna angöra byggnader genom att köra in på kvartersmark
och bostadsgårdar.
Parkering
Förutsättningar
Inom planområdet finns en större parkeringsyta, där kommunen erbjuder avgiftsfri besöksparkering. Parkeringen anlades främst för att tillgodose parkeringsbehovet för den inom planområdet
tidigare belägna isbanan. Parkeringen är idag sparsamt utnyttjad.
Parkeringsnorm
Enligt gällande parkeringsnorm Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och effektiv parkering, antagen av
kommunfullmäktige juli 2021, är kommunen indelad i fyra zoner där planområdet ligger inom
Zon A, innerstaden. Nedan redovisas parkeringstal för bostäder, kontor hotell och handel inom
zon A inkl. besöksparkering. Parkeringstalen anges per 1000 BTA. Vid bygglov kan även antalet
parkeringsplatser beräknas per bostadsenhet/lägenhet såvida detta anges.
Bilparkeringstal (inkl. besöksparkering)

Cykelparkeringstal

Bostäder

8/1000 BTA

22/1000 BTA

Kontor

10/1000 BTA

16/1000 BTA

Hotell

8/1000 BTA

10/1000 BTA

Handel

25/1000 BTA

15/1000 BTA

Antalet parkeringsplatser kan reduceras vid samutnyttjande av olika parkeringsytor eller genom
att ett eller flera reduktionspaket genomförs. En grundprincip är att erforderlig parkering för
boende, verksamheter och besökare ska kunna anordnas inom egen fastighet eller säkerställas på
annan plats, exempelvis genom avtal. I parkeringsnormen anges att byggherren kan köpa sig fri
ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, om fastighetsägaren inte kan anordna parkering på
den egna fastigheten. Det vill säga att ansvaret för parkering överlåts till tredje part. Ett sådant
avtal måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där Bygglovenheten kan ta ställning
till avtalet.
Planförslag
Kvarteret söder om Hollandsgatan är tänkt att bebyggas med flerbostadshus, och planen medger
högst 8300 kvm BTA. En maximal utbyggnad för bostäder innebär enligt parkeringsnormen ett
behov av 66 bilparkeringsplatser och 183 cykelparkeringar. Parkeringsbehovet kan tillgodoses
som markparkering inom kvartersmark, vilket redovisas på illustrationskartan.
Norr om Hollandsgatan planeras för två verksamhetsbyggnader om totalt 4600 kvm BTA, varav
maximalt 3000 kvm BTA får utgöras av detaljhandel. Om 1600 kvm BTA inryms med kontor
och 3000 kvm BTA inryms med handel krävs enligt parkeringsnormen 91 bilparkeringsplatser
och 71 cykelparkeringsplatser. Om området däremot inryms med kontor krävs 46 parkeringsplatser. Parkeringstalet är flexibelt och avgörs utifrån de verksamheter som inryms i lokalerna.
Det är även sannolikt att parkeringsbehovet kommer att förändras över tid, både utifrån resvanemönster och allt eftersom verksamheter flyttar och nyetableras.
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På illustrationen redovisas drygt 80 bilparkeringsplatser inom centrumområdet vid en maximalt
utnyttjad byggrätt på mark. Vid behov av ytterligare parkeringsplatser skulle det kunna lösas
genom mobilitetsåtgärder, övervägande om att uppföra parkeringsdäck eller parkeringsfriköp.
Eftersom parkeringstalet är beroende av antal kvm BTA samt vilken typ av byggnad eller verksamhet som uppförs så görs en slutlig bedömning av parkeringsbehovet vid bygglovsprövningen.
Parkeringstalet och byggrätten i kombination med fastighetensstorlek begränsar även vilken typ
av verksamhet som kan etableras inom området. För att redovisa behov av, och lösning för,
parkering kan byggherren inför bygglov upprätta en mobilitets- och parkeringsutredning.
Potential finns exempelvis för samnyttjande av parkeringsplatser mellan fastigheterna norr om
Hollandsgatan eller att mobilitetsåtgärder vidtas för att minska parkeringsbehovet. Alternativt att
mindre parkeringskrävande verksamheter etableras inom området.
Den allmänna besöksparkeringen tas bort och avvecklas i samband med planens genomförande.

Störningar och risker
Blocknedfall
Berg i dagen förekommer inte inom planområdet, vilket medför att ingen risk för blocknedfall
eller bergras finns inom området.
Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande vägar, främst från väg 168 i norr men även
från Hollandsgatan inom planområdet. För att utreda hur höga bullernivåer som bostäder inom
planområdet kan komma att utsättas för, och hur bostäder inom planområdet klarar bullerförordningens riktvärden, har en trafikbullerutredning tagits fram som underlag för detaljplanen. Resultatet av utredningen redovisas i rapport Entré Ytterby, Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB,
2017-06-15, rev. av Efterklang (AFRY), 2020-06-30. Bullerutredningen avser prognosår 2045.
Dominerande bullerkälla är väg 168. För bostäder söder om Hollandsgatan klarar samtliga punkthus riktvärdena, utom det nordvästra, och dessa kan därmed utformas fritt med avseende på
trafikbuller. För de övre våningsplanen där utredningen anger dygnsekvivalent ljudnivå som
överstiger 60 dBA ställer det krav på bostädernas planlösning. Minst hälften av bostadsrummen
ska vara vända mot en sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA nattetid
inte överstigs eller att bostad om 35 kvm planeras.
Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att anordna gemensam uteplats där riktvärdena
uppfylls på gården i bostadskvarterets södra delarna. Det kan även anordnas avskärmade uteplatser inom andra delar av kvarteret.
Beräknade maximalnivåerna nattetid är som högst 77 dBA för punkthusen. Det kan innebära att
det krävs ljudklassade fönster för att klara inomhusnivåerna.
Planförslag
Bostäder kan enligt planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden inte överskrids.
Planbestämmelser införs för att säkerställa bullerförordningens riktvärden för bostadsbebyggelse
inom planområdet enligt följande:
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Ljudutbredningskartan visar dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Fasadpunkterna redovisar följande;
Våningsplan, Dygnsekvivalent ljudnivå (med färgskala) samt Maximal ljudnivå, nattetid.

Ljudutbredningskartan visar maximal ljudnivå, dagtid 2 meter över mark.
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”Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller
istället att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.
Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från
trafikbuller inte överstiger 50 dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.”
Stabilitet
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Geotekniska förhållanden.
Markföroreningar
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Förorenad mark.
Lukt och luft
En ny avloppspumpstation ska anläggas strax öster om planområdet. Befintlig pumpstation inom
planområdet ska slopas. Ett avstånd på minst 50 meter mellan bostad och pumpstation bedöms
som tillräckligt för att minimera störningar, exempelvis i form av luktstötar. Det exakta läget för
den nya pumpstationen är ännu inte klarlagt, men minsta avstånd mellan pumpstationen och
planområdet kommer inte underskrida 50 meter.
Med hänsyn till farligt gods på väg 168 ska friskluftsintag för ventilation i husen norr om
Hollandsgatan riktas bort från väg 168.
Bensinstation, farligt gods
Förutsättningar
En riskutredning har tagits fram inför granskningsskedet. Resultatet redovisas i rapporten PMRisk ny detaljplan för Entré Ytterby Pumpen 3 m fl, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18. Slutsatsen i
utredningen är att risknivåerna för det aktuella området kan betraktas som acceptabla givet att
rimliga åtgärder vidtas. De åtgärder som rekommenderas är obrännbara fasader mot väg 168,
samt utrymningsvägar och friskluftsintag vända bort från väg 168. Samtliga åtgärder rekommenderas för byggnader inom 30 meter från vägkant.
Vid infarten till Hollandsgatan ligger Preems bensinstation. Handboken Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer (2015) från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)
anger 25 meter som godtagbart avstånd mellan plats där människor vanligen vistas, exempelvis
bostad, och cistern för drivmedel med flampunkt högst 30 grader.
Väg 168, Marstrandsvägen, trafikeras emellanåt av farligt gods transporter. Vägen är inte utpekad
som rekommenderad transportled för farligt gods, men det finns inte något förbud mot dessa
transporter på vägen. Identifierade målpunkter är Statoil i Marstrand och Preem i Ytterby. Inga
större industrier finns längs vägen som skulle kunna ge upphov till mera betydande transporter
med farligt gods. Preem i Ytterby tar emot transporter av drivmedel tre till åtta gånger i veckan.
Transporterna med farligt gods är inte betydande och förekommande transporter antas
huvudsakligen bestå av bensin och diesel. Risker med dessa ämnen är främst knutna till att de vid
en olycka kan antändas. Konsekvenserna brukar vara begränsade på några tiotals meter från
olycksplatsen om inte planområdet ligger lägre än vägen och den brinnande vätskan kan rinna ner
mot bebyggelsen. Längs delar av Marstrandsvägens södra sida finns avåkningsskydd.
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Planförslag
Föreslagen bebyggelse utmed Marstrandsvägen är som närmast placerad på ett minsta avstånd
om 25 meter från Marstrandsvägens vägmitt eller 15 meter från vägkant. Minsta avstånd mellan
vägkant och planområde, tillika möjlig parkeringsyta, är drygt 10 meter. Vägbana och planområde
ligger ungefär i nivå, men mellan planområdet och Marstrandsvägen finns ett lägre liggande dike
som vid en eventuell olycka förhindrar bränsle från att rinna in på planområdet. Mellan dike och
planområde finns också en gång- och cykelbana.
Marknivån vid Preem ligger högre än marknivån inom planområdet. Mellan Preem och planområdet finns en upphöjd gångpassage över Hollandsgatan, vilken stoppar upp och hindrar eventuella vätskor från att rinna mot planområdet. Minsta avstånd mellan cistern och föreslaget
bostadskvarter söder om Hollandsgatan är cirka 85 meter. Minsta avstånd mellan cistern och
byggrätt för verksamheter, norr om Hollandsgatan, är 45 meter.
För kvartersmarken inom 30 meter från vägkant för väg 168 anges planbestämmelser som återspeglar rekommendationerna i riskutredningen: fasader ska vara obrännbara och utrymningsvägar
och friskluftsintag ska vara vända bort från vägen.
Sammantaget bedöms risknivån i planområdet vara acceptabel med hänsyn till transporter med
farligt gods på väg 168 och avståndet till bensinstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för va, tjänsterna vatten, spill och dagvatten.
Kommunen erbjuder anslutningspunkt till varje fastighet och ansvarar för avledning av både
spillvatten och dagvatten från planområdet.
Allmänt ledningsnät finns i Hollandgatan. Det går även en vattenledning och två trycksatta spillvattenledningar i den nordöstra delen av planområdet. I nordöstra delen har kommunen en
pumpstation ”Röda stugan” som servar va-nätet. För att avlasta befintlig avloppspumpstation i
Valnäs projekterar Kungälvs kommun för ett utbyggnadsstråk för va Valnäs – Björkås samt en ny
avloppspumpstation öster om planområdet. När den nya avloppspumpstationen tagits i bruk
öster om planområdet ska befintlig pumpstation samt tillhörande ledningar inom planområdet
slopas.
För att förbättra dimension, läge och profil
på det allmänna ledningsnätet i Hollandsgatan, och därigenom skapa möjligheter till
påkoppling av fastigheter västerifrån,
planeras för en omläggning av det allmänna
va-nätet i Hollandsgatan. Omläggning av vanätet i Hollandsgatan kan ske oberoende av
aktuell planläggning för Entré Ytterby.
Befintlig pumpstation ”Röda stugan” i nordöstra delen
av planområdet.
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Planförslag
Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Befintliga ledningar i
Hollandsgatan bedöms ha tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet med vatten och
spillvatten. Nya ledningar dimensioneras för att kommande bebyggelse kan försörjas. Nya servisavsättningar mot planerad bebyggelse utförs. Pumpen 3 bedöms kunna nyttja befintlig servisavsättning.
Pumpstationen ”Röda stugan” slopas inom planområdet och ersätts med en ny station öster om
Kyrkebäcken. Nordöstra och sydöstra delen av planområdet kan inte byggas ut förrän ”Röda
stugan” och tillhörande ledningsnät slopats. Befintliga ledningar för tryckspill och dricksvatten i
den östra delen av planområdet läggs om i samband med anläggandet av ny pumpstation. I
Hollandsgatan planeras för omläggning av både vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Omläggningen bör samordnas med detaljplanens markarbeten. Vid behov kan en tillfällig valösning anordnas för planområdet i väntan på kommunens planerade omläggning av va-nätet
med utbyggnadsstråk Valnäs – Björkås samt ny avloppspumpstation. Detta för att inte fördröja
genomförandet av bostadsutbyggnaden inom detaljplan Entré Ytterby.
Brandvattenförsörjning sker via allmän ledning, och befintlig brandpost, i Hollandsgatan.
Dagvatten
Förutsättningar
En dagvattenutredning har genomförts som underlag för planarbetet. Resultatet redovisas i
Rapport VA- och dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18. Med tanke på jordlagret och
grundvattennivån bedöms marken inom planområdet inte ha god infiltrationsförmåga.
I Hollandsgatan finns en dagvattenledning med en utloppspunkt i bäcken öster om området. Det
mesta av dagvattnet från planområdet tar sig naturligt mot Hollandsgatan och ner i befintliga dagvattenbrunnar. Vid kraftiga regn rinner även del av dagvattnet söderut till ett svackdike längs
bäcken. Bäcken i öster är recipient för avrinningsområdet och leder vattnet genom en trumma
vidare till Kyrkebäcken. Bäcken är igenvuxen och i behov av röjning för att bibehålla sin
kapacitet. Slutlig recipient för dagvattnet från planområdet är Nordre älv som är ett Natura 2000område. Nordre Älv bedöms vara en känslig recipient.
Kyrkebäcken är en av de bäckar som har fiskvägar för havsöring. Kommunen har jobbat med
biotopvård i Kyrkebäcken genom att lägga ut lekgrus och sten för att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna.
Nedströms planområdet finns stabilitetsproblem i Kyrkebäcken. Enligt kommunens dagvattenhandbok ska utsläpp av dagvatten från planområdet ej överstiga 15 l/s, ha. Från gång- och cykelvägen avrinner dagvatten i ett dike direkt till bäck i öster.
Planförslag
I samband med exploatering av planområdet anläggs större hårdgjorda ytor vilket bidrar till ökat
dagvattenflöde. Då bäcken är översvämningskänslig under regnperioder bör dagvatten ansamlas
och utjämnas innan utsläpp till bäcken. Kommunens utsläppskrav om högst 15 l/s, ha ger en fördröjningsvolym för planområdet om cirka 190 m³. Detta krav ger betydligt lägre belastning på
recipienten i förhållande till dagens utsläpp av dagvatten från planområdet.
Förslag till dagvattenhantering redovisas i utredningen. Dimensionerande dagvattenflöde har
beräknats för planområdet för dagens förhållande, efter exploatering samt efter exploatering med
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Principlösning för dagvattenhantering från planområdets kvartersmark. Utdrag ur Dagvattenutredning,
AFRY.
föreslagna åtgärder. Principen är att dagvatten från allmän plats ska omhändertas inom allmän
platsmark och dagvatten från kvartersmark omhändertas inom kvartersmark.
För kvartersmark rekommenderas en kombination av dagvattenanläggningar med gröna tak,
genomsläppliga beläggningar, makadamdiken, svackdike och växtbäddar för reducering och
fördröjning av vattnet från planområdet. Andra alternativ är dock möjliga för att uppnå samma
resultat. På plankartan finns en upplysning om att utformningen av dagvattensystemet förutsätts
följa Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd dagvattenutredning.
Föreslagen lösning bygger på att dagvatten avleds till bäcken i öster, efter rening och fördröjning i
markförlagda dagvattenlösningar inom kvartersmarken. Därmed krävs inte anslutning till det
allmänna dagvattennätet, vilket är överenskommet och regleras i avtal mellan exploatör och
kommunen. Servitut till förmån för exploatören att nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 till bäcken finns i avtal.
För hantering av dagvatten från allmän plats, GATA, föreslås att ett kassettmagasin förläggs i
vändplanen och kopplas på kommunal dagvattenledning.
Då gång- och cykelväg breddas föreslås att befintligt svackdike förses med strypt utlopp för
fördröjningsvolym.
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Dagvattnets föroreningsgrad är beräknad med data från StormTac. Med föreslagna åtgärder sker
en reduktion av utsläpp mot dagens situation. Enligt dagvattenutredningen kommer föroreningskoncentrationer i dagvatten som släpps till recipienten efter exploateringen att ligga under de riktvärden och målvärden som anges i kommunens va-plan. Utsläpp från planområdet bedöms inte
inverka negativt på möjligheterna att uppnå uppsatta kvalitetskrav för Nordre Älv.
Värme
Förutsättningar
Fjärrvärme finns inte utbyggt till eller inom planområdet. Bebyggelse i Ytterby ska i första hand
anslutas till fjärrvärmenätet enligt framtagna principer i kommunens energiplan och miljöprogram
för bostäder. Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Planförslag
Fjärrvärmeutbyggnad till planområdet kan bli aktuellt. Uppvärmning avses annars ske med
enskilda lösningar.
El
Förutsättningar
Kungälv Energi har en större transformatorstation i anslutning till planområdet och elanläggningar i form av ledningar och kabelskåp inom planområdet. Ett markförlagt ledningsstråk med 10
kV matarkabel löper parallellt med Hollandsgatan, inom blivande kvartersmark, österut mot
Enekullen. Då pumpstationen ”Röda stugan” ska flyttas ser Kungälvs Energi behov av en ny
transformatorstation intill föreslagen ny pumpstation, öster om planområdet.
Planförslag
Kapacitet finns för genomförande av föreslagen utbyggnad inom planområdet. Befintlig 10 kV
matarkabel behöver omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen
bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. En ny förläggning föreslås i Hollandsgatans vägområde, förslagsvis med rörläggning under planerad cykelbana. Ett utbyggt planområde ansluts
lämpligen från ny transformatorstation öster om planområdet. Anslutning kan ske till befintlig
transformatorstation i väster och lämplig förbindelsepunkt i öster.
Fiber
Förutsättningar
Kungälv Energi har utbyggt fibernät inom området. Ett markförlagt kabelstråk löper parallellt
med Hollandsgatan. Fiberkabeln ligger i samma rörledning som matarkabel för el. Utmed kabelstråket finns en fiberbrunn.
Planförslag
Kabelstråket behöver omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. Befintlig fiberbrunn flyttas. Omförläggning av
el och fiber samordnas.
Avfall
Förutsättningar
Avfallshantering från verksamheter inom planområdet följer gällande föreskrifter inom Kungälvs
kommun. I östra delen av planområdet finns Ytterby återvinningscentral, ÅVC Ytterby, som är
en av kommunens återvinningscentraler.
Planförslag
ÅVC Ytterby kommer att flyttas från planområdet i samband med planens genomförande.
Återvinningscentralen ersätts genom utökning av Munkgärde ÅVC som ligger i norra delen av
Kungälv.
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Avfallshantering för fastigheterna ska följa gällande föreskrifter inom Kungälvs kommun. Avfallsutrymmen, exempelvis i form av miljöhus, kommer behövas för både bostäder och verksamheter. Sopbilar föreslås nyttja Hollandsgatan vid hämtning av sopkärl. Med ombyggnad av
Hollandsgatan, och föreslagen placering av miljöhus och nya byggnader, uppfyller planförslaget
de krav och mått som anges i kommunens Checklista för avfallshantering vid plan- och bygglovprocesser.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Planläggningen omfattar redan ianspråktagen mark. Det är god resurshushållning att omvandla
planområdet och nyttja det för bostäder och verksamheter. Området har ett läge med god kollektivtrafik och väl utbyggd service samt infrastruktur. Planen bedöms inte medföra någon negativ
effekt på användning av mark, vatten och andra resurser. Planens genomförande bedöms inte
innebära restriktioner för närliggande verksamheter eller i övrigt inverka negativt på omgivningen.
Förorenad mark kommer att saneras. Markföroreningar tas bort så att föroreningshalter faller
inom gällande riktvärden för avsedd markanvändning.
Planområdet ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att
ingen negativ påverkan uppkommer på recipient och vattendrag nedströms planområdet.
Genomförandet av planen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå uppsatta kvalitetskrav
för Nordre Älv. Planen ska genomföras utan negativ inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.
I samband med planens genomförande kommer geotekniska stabilitetsåtgärder att utföras vilket
kommer att förbättra den geotekniska situationen jämfört med dagens situation. En stor del av
befintlig vegetation kommer att tas ned i samband med planens genomförande och som följd av
de föreslagna geotekniska stabilitetsåtgärderna utmed Kyrkebäcken i form av avschaktningar.
Avsikten är att träd med Getlav ska bevaras.
Fordonstrafik till och från området kommer att öka något och få en förändrad karaktär, från en
hög andel tung trafik till en övervägande del personbilar. Enligt utförd trafikanalys är skattad
färdmedelsfördelning med genomfört planförslag 50 % resande med bil och 20 % med kollektivtrafik, resterande till fots eller cykel.
Området kring Hollandsgatan bedöms ha god luftväxling och risken för höga partikelhalter kan
därmed betraktas som låg. Ytterbys läge, med tillgång till pendeltåg samt busslinjer, ett väl utbyggt
cykelnät och gångavstånd mellan bostad och service ger goda förutsättningar för transporter med
liten negativ inverkan på klimat och luftkvalitet.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl
nationella som lokala miljömål och motverkar inte att miljömålen uppfylls.
Genomförande av planförslaget bedöms inte medföra störningar. Bostäder och uteplatser kan
enligt planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids.
Föreslagen ombyggnad av Hollandsgatan innebär god framkomlighet för såväl oskyddade
trafikanter som motortrafik. Separeringen av trafikslagen bidrar till ökad trafiksäkerhet inom
området och den nya vändplanens utformning möjliggör att fordon kan vända utan att behöva
backa. Efter planens genomförande kommer framkomlighet och trafiksäkerhet att kunna bibe-
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hållas i de studerade korsningspunkterna: cirkulationsplatsen vid Väg 168 – Torsbyvägen och
fyrvägskorsningen vid Hollandsgatan – Torsbyvägen.

Sociala konsekvenser
Boende- och arbetsmiljö
Ytterby är ett samhälle med blandade boendeformer. Planen möjliggör för lägenhetsutbyggnad i
ett attraktivt läge, vilket ger ett ökat bostadsutbud och skapar förutsättningar för såväl nyinflyttning som bostadsbyte inom Ytterby. De nya bostäderna planeras i första hand i bostadsrättsform,
men även hyresrätter planeras inom området.
Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. Behovet av friyta invid
bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande parkstråk och lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet.
Förslaget bidrar till ett ökat bostadsbestånd och fler arbetstillfällen i kommunen, vilket stärker
underlaget för, och utbudet av, såväl kommersiell som offentlig service. Planens genomförande
innebär att befintliga verksamheter kan utvecklas och nya tillskapas. För verksamma inom planområdet erbjuder närområdet lättillgängliga cykel- och promenadslingor.
Tillgänglighet
Allmänhetens möjlighet att röra sig genom planområdet kvarstår. Upprustning av väg, med
möjlighet till nyanläggning av gång- och cykelbana, ger dessutom en förbättrad standard på
kommunikationsstråken för gående och cyklister.
Jämställdhet
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren
som styr vardagen grundläggs delvis i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren
ser t.ex. olika ut, män reser mer med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet håller god standard vilket underlättar vardagsresor till och
från planområdet. Många målpunkter i Ytterby och Kungälv kan med lätthet även nås utan
tillgång till bil.
Barnperspektiv
Barnens vardagsmiljö präglas i hög grad av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av
goda förutsättningar för en trafiksäker utomhuslek i varierad miljö utanför den egna bostaden.
För mindre barn ges möjlighet till bostadsnära lek inom bostadskvarteret. För lite äldre barn och
ungdomar finns bäcken, Kastellegårdsskolans lek- och idrottsytor och närområdets skogs- och
rekreationsområden för sociala möten och självständig upptäckarlek.
Närheten till busshållplats, gång- och cykelvägar som förbinder planområdet med såväl skola som
fritidsanläggningar, andra bostadsområden, service och kollektivtrafik i Ytterby ger äldre barn och
ungdomar förutsättningar för rörlighet i samhället, överbryggar barnens barriärer och underlättar
sociala möten utanför hemmet.
Planens genomförande kommer att förbättra trafiksäkerheten utmed barnens skolväg. Trafik till
och från återvinningscentralen och parkeringen inom planområdet, vilket inkluderar tunga
transporter, korsar idag skolbarnens gångväg vid passagen över Hollandsgatan. Efter planens
genomförande kommer dessa tunga transporter att upphöra i och med att återvinningen flyttas
från området och parkeringsytan tas bort.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och
möjligheter till genomförande av detaljplan för Entré Ytterby. Genomförandebeskrivningen är
inte juridiskt bindande.
Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:
1:a kvartal 2018

Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda
markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.

4:e kvartal 2021

Granskning av förslag till detaljplan

1:a kvartal 2022

Antagande av detaljplan

2:a kvartal 2022

Laga kraft

2022-2024

Flytt av återvinningscentral
Fastighetsbildning
Marksanering
Geotekniska stabiliseringsåtgärder
Utbyggnad Hollandsgatan
Omläggning av va, el och fiber i Hollandsgatan

2023

Utbyggnad etapp 1, bostäder söder om Hollandsgatan

2023

Utbyggnad etapp 2, bostäder söder om Hollandsgatan

2024

Utbyggnad etapp 3, verksamheter norr om Hollandsgatan

Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år. Genomförandetiden för underliggande
detaljplaner har gått ut.
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och
högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i
enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad
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byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då
lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för
utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med huvudmannaskapet har kommunen rätt
men också skyldighet, om fastighetsägaren begär det, att lösa in privatägd allmän platsmark.
Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före genomförandetidens utgång skall ha
upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Kvartersindelning
Norr om Hollandsgatan bildas ett kvarter med verksamhetslokaler, bestående av en eller flera
kommersiella fastigheter. Söder om Hollandsgatan bildas ett bostadskvarter, bestående av en eller
flera bostadsfastigheter.
Tillgänglighet under produktionstiden
Tillgänglighet under produktionstiden kommer att regleras i marköverlåtelseavtal.

Ansvar
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter samverkan mellan exploatören Saltholmsgruppen
AB och Kungälvs kommun. Ansvarsfördelningen regleras i marköverlåtelseavtal och markanvisningsavtal och redovisas översiktligt i tabellen nedan. Saltholmsgruppen AB benämns nedan
exploatören.
Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

GATA
(Utbyggnad av Hollandsgatan,
inkl avslutande vändplan)

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Cykelbana utmed
Hollandsgatan

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Eventuell förlängning av
Hollandsgatan österut med
vägbro över bäcken

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

GÅNG CYKEL
(Breddning av gång- och
cykelbana utmed
Marstrandsvägen)

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

NATUR

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Allmänna vatten- och
spillvattenledningar, fram till
förbindelsepunkt

Kungälvs kommun

Allmän platsmark:

Kungälvs kommun
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Allmänna
dagvattenanläggningar och
dagvattenledningar, fram till
förbindelsepunkt

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

El och Tele

Respektive ledningsägare

Respektive ledningsägare

Bostäder och verksamheter

Exploatör

Respektive fastighetsägare

va-anläggning

Exploatör

Respektive fastighetsägare,
alternativt nybildad
samfällighetsförening, från
anvisad förbindelsepunkt (som
regel vid fastighetsgräns).

Dagvattenhantering

Exploatör

Respektive fastighetsägare,
alternativt nybildad
samfällighetsförening.

El och tele

Respektive ledningsägare

Respektive ledningsägare

Marksanering

Kungälvs kommun.

-

Geotekniska
förstärkningsåtgärder vid
bäckfåran

Kungälvs kommun.

-

Omlokalisering av
återvinningscentral, ÅVC

Kungälvs kommun.

-

Slopande av befintlig
pumpstation (Röda stugan),
samt tillhörande
ledningsomläggning (va)

Kungälvs kommun.

-

Ansökan om
lantmäteriförrättningar

Kungälvs kommun ansvarar för
ansökan om lantmäteriförrättningar
för genomförande av detaljplanen.

-

Kvartersmark:

Övrigt:

Inledande åtgärder
Marksanering
Marken inom planområdet är förorenad och marksanering kommer att behöva genomföras innan
förorenade områden kan tas i bruk för bostadsändamål. Kommunen ansvarar för och bekostar
sanering och genomförande av åtgärder för att marken ska uppfylla kraven enligt känslig
markanvändning.
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Inför markarbeten ska anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till
miljöförvaltningen i Kungälvs kommun. Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas innan
tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna.
Geotekniska förstärkningsåtgärder
Geotekniska förstärkningsåtgärder behöver utföras inom planområdet. Kommunen ansvarar och
bekostar geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom
vattenområdet har av Länsstyrelsen beviljats 2021-06-16. Om åtgärden inte påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år från beslutets datum, ska förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förelägger följande försiktighetsmått i samband med stabilitetshöjande åtgärder
genomförs:
- Grumlande arbeten får endast genomföras mellan 15 juli och 15 september.
- Skuggande vegetation längs Kyrkebäcken med biflöde ska sparas så långt det är
möjligt.
- Återplantering av träd motsvarande de antal träd som tas ner ska ske.
- Åtgärderna ska genomföras på ett sådant sätt att stabilitetsproblem inte uppkommer.
Om kompletterande arbeten i vatten krävs för att säkerställa detta ska ny anmälan
inkomma till Länsstyrelsen.
- Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i vattendraget.
- Sprängsten ska täckas med ett lager av naturmaterial, t.ex. sten eller grus, upp till
högsta förutsebara vattenstånd.
- Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling.
Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte utföras så att spill eller läckage
riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade
drivmedel och miljövänliga oljor.
Länsstyrelsen ser positivt på att lekgrus placeras ut på lämplig plats i samråd med fiskevårdssakkunnig vid utförandet av åtgärden.
va-omläggning
Kungälvs kommun ansvarar för slopande av befintlig pumpstation (Röda stugan). Kommunen
ansvarar och bekostar utbyggnaden av kommunala va-anläggningar belägna inom planområdet. I
väntan på kommunens planerade omläggning av va-nätet har Saltholmsgruppen en överenskommelse med va-verksamheten om att, vid behov, få ordna en tillfällig inkoppling på Röda
stugan.
ÅVC
Ersättande av återvinningscentral Ytterby föreslås ske genom en utökning av Munkegärde ÅVC.
Återvinningscentralen planeras att flyttas 2022. Kungälvs kommun ansvarar för genomförande.
Allmän plats
Kungälvs kommun ansvarar för iordningställande eller utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Kungälvs kommun ansvarar för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.
Kvartersmark
Kommunen ansvarar för och utför marksanering. Exploatören ansvarar därefter för åtgärder
inom kvartersmark såsom uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar t ex
parkeringsplatser, gård och bostadsgator. Efter fastighetsöverlåtelse ansvarar respektive
fastighetsägare för framtida drift och underhåll av all mark och alla enskilda anläggningar inom
kvartersmark.
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Tekniska anläggningar
Exploatören ansvarar för utbyggnad av enskilda vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt
dagvattenanläggningar inom planområdet, i den mån detta är föranlett av planens genomförande.
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar på allmän plats inom planområdet.
Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar, fram till av kommunen anvisad anslutningspunkt.
Kungälvs Energi ansvarar för genomförande och skötsel av elanläggning.
Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av tele- och
bredbandsnät/fiber.

Avtal och överenskommelser
Följande avtal och överenskommelser finns eller kommer att upprättas:
Samverkansavtal har upprättats mellan Kungälvs kommun och Saltholmsgruppen AB. Avtalet
anger villkor och förutsättningar avseende planläggning och genomförande av detaljplan mellan
parterna.
Uppdragsavtal har tecknats mellan Kungälvs kommun och Bokab. Avtalet reglerar process och
arbete med byggherredriven planprocess, resurstillsättning och finansiering. Mellan Bokab och
Saltholmsgruppen AB ska avtal tecknas som reglerar finansiering mellan parterna.
Inför detaljplanens antagande ska marköverlåtelseavtal tecknas mellan Kungälvs kommun och
Saltholmsgruppen AB. Avtalet ska reglera marköverlåtelse samt villkoren för genomförandet av
den planerade byggnationen. Mellan Kungälvs kommun och Saltholmsgruppen AB ska även
markanvisningsavtal tecknas. Marköverlåtelseavtal ska tillsammans med markanvisningsavtal
ersätta ovan nämnda samverkansavtal.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägare till Pumpen 3 och Kungälvs kommun.
Avtal bör tecknas mellan Saltholmsgruppen AB och respektive nätägare för att reglera eventuell
omläggning eller utbyggnad av elanläggningar, tele- samt fibernät.
Marköverlåtelseavtal bör tecknas mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi för att reglera
överlåtelse av allmän platsmark inom Ytterby-Tunge 1:109 till kommunen.
Saltholmsgruppen AB kan eventuellt behöva teckna avtal med markavvattningsföretaget.

Markförvärv
All mark som ägs av Kungälvs kommun, och som enligt planförslaget läggs ut som kvartersmark,
ska Saltholmsgruppen AB förvärva av Kungälvs kommun.
Allmän platsmark överlåts av respektive fastighetsägare till kommunen utan ersättning.

Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
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Ansökan om fastighetsbildning m.m. görs hos Lantmäteriet.
Inför markarbetet och sanering av förorenad mark ska anmälan om avhjälpande åtgärder
upprättas. Miljöenheten i Kungälvs kommun är tillsynsmyndighet.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt Ytterby-Tunge 1:106 ägs av Kungälvs kommun. YtterbyTunge 1:109 ägs av Kungälv Energi. Pumpen 3 ägs av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig
förteckning över fastighetsägare och rättighetshavare inom och intill planområdet framgår av den
fastighetsförteckning som hör till detaljplanen.
Erforderlig fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör, genom avstyckning från fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106 samt YtterbyTunge 1:11, bildandet av nya fastigheter för uppförande av bostäder och verksamhetsbyggnader.
Avsikten är att två till tre fastigheter bildas söder om Hollandsgatan och att en till två fastigheter
bildas norr om Hollandsgatan.
Allmän platsmark skall ligga kvar inom kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 eller fastighetsregleras till annan lämplig fastighet som ägs av Kungälvs kommun.
Exploatören ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar och bekostar erforderlig fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar
Några befintliga gemensamhetsanläggningar finns inte inom planområdet. Om fler än en bostadsfastighet bildas söder om Hollandsgatan, kan gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering
och va-anläggning komma att bildas inom bostadskvarteret.
Markavvattningsföretag
Nybildade fastigheter inom planområdet ges vid behov andelstal i markavvattningsföretaget
Castellegården mfl TF 1928.
Ledningsrätt
Allmänna ledningar finns förlagda och kommer att förläggas inom planområdet.
Eventuella ledningsrätter för kommunala ledningar, som behövs för att säkerställa detaljplanens
genomförande, ska inom kvartersmark upplåtas med ledningsrätt utan ersättning.
Servitut
Eventuella servitut för kommunal fastighet, som behövs för att säkerställa detaljplanens genomförande, ska inom kvartersmark upplåtas utan ersättning.
Fastigheten Pumpen 3 kommer att belastas av servitut gällande allmän gångförbindelse mellan
Hollandsgatan och busshållplatsen i norr.
Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut gällande allmän gångförbindelse mellan
bro inom naturmark och Hollandsgatan.
Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut gällande åtkomst för allmänt underhåll
av naturmark längs bäck.
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Till förmån för nybildad bostadsfastighet avses servitut bildas som belastar kommunens fastighet
Ytterby-Tunge 1:106. Servitutet ger bostadsfastigheten rätt att nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över fastigheten Ytterby-Tunge 1:106 till bäcken.
Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3 (akt
1482-952.1). Servitutet skall upphävas i samband med nybildandet av fastigheter inom
planområdet.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara
avstående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen.
I tabellen redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. Observera
att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet
skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning.
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Fastighetsbeteckning

Bedömd konsekvens av planen

Övriga kommentarer

Ytterby-Tunge 1:11

2095 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för centrumverksamhet (C2). Vid genomförande av
planen kommer planlagd
kvartersmark regleras över till
nybildad fastighet.

Kungälvs kommun är
fastighetsägare. Planlagd
kvartersmark försäljs till
Saltholmsgruppen AB.

410 kvm av fastigheten planläggs
som allmän plats, NATUR, GATA
eller GÅNG CYKEL.

Ytterby-Tunge 1:106

7390 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för bostäder (B).
Vid genomförande av planen kommer
avstyckning av planlagd kvartersmark
ske från fastigheten.

Ca 920 kvm Befintlig planlagd
mark för GÅNG CYKEL utmed
Marstrandsvägen bekräftas i
planen.

Kungälvs kommun är
fastighetsägare. Planlagd
kvartersmark försäljs till
Saltholmsgruppen AB.

1270 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för centrumverksamhet (C2). Vid genomförande av
planen kommer planlagd
kvartersmark regleras över till
nybildad fastighet.
Ca 3740 kvm av fastigheten
planläggs som allmän plats, NATUR,
GATA eller GÅNG CYKEL.

Därtill bekräftas Ca 920 kvm
tidigare planlagd mark för GÅNG
CYKEL utmed Marstrandsvägen.

Därutöver regleras 60 kvm allmän
platsmark över från Ytterby-Tunge
1:109 och 37 kvm från Pumpen 3.
Fastigheten kommer att belastas av
servitut till förmån för nybildad
bostadsfastighet avseende rätt för
bostadsfastigheten att nedlägga,
bibehålla och underhålla
dagvattenledning över fastighet till
bäcken.

Ytterby-Tunge 1:109

60 kvm av fastigheten planläggs som
allmän plats, GATA, i syfte att bygga
ut cykelbana längs med Hollandsgatan.

Kungälv Energi är
fastighetsägare.

Område planlagt som allmän plats
regleras över till den kommunägda
fastigheten Ytterby-Tunge 1:106.

Pumpen 3

Fastigheten planläggs för centrum-

Kommanditbolaget Pumpen 3 är
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verksamhet (C1).

fastighetsägare.

37 kvm av fastigheten planläggs som
allmän plats, GÅNG CYKEL i syfte att
bredda cykelbanan längs med
Marstrandsvägen. Område planlagt
som allmän plats regleras över till den
kommunägda fastigheten YtterbyTunge 1:106.
Pumpen 3 omfattar efter föreslagen
fastighetsreglering 3650 kvm.
Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande allmän
gångpassage mellan Hollandsgatan
och busshållplatsen i norr.

Nybildad bostadsfastighet

Fastigheten omfattar 7390 kvm och
är planlagd som kvartersmark för
bostäder (B).
Fastigheten kan komma att bli
delägare i markavvattningsföretaget
Castellegården.

Saltholmsgruppen AB är blivande
fastighetsägare och förvärvar
marken av Kungälvs kommun, för
att efter byggnation bilda en eller
flera fastigheter vilka försäljs till en
eller flera nybildade bostadsrättsföreningar alternativt dotterbolag.

Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande allmän gångförbindelse mellan bäcken och
Hollandsgatan, markerat med x på
plankartan.
Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande skötsel av
angränsande NATUR-område.
Servitut till förmån för fastigheten
kommer att bildas och belasta
fastigheten Ytterby-Tunge 1:106.
Servitutet ger fastigheten rätt att
nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över Ytterby-Tunge
1:106 till bäcken.

Nybildad
verksamhetsfastighet (C2)

All kvartersmark som planläggs för
endast centrumverksamhet (C2)
regeras över till fastigheten.
Fastigheten omfattar 3365 kvm

Saltholmsgruppen AB är blivande
fastighetsägare och förvärvar
marken av Kungälvs kommun
(delar av Ytterby-Tunge 1:11 och
1:106).

Fastigheten kan komma att bli
delägare i markavvattningsföretaget
Castellegården.
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Kartillustration över föreslagna fastighetsregleringar i samband med planens genomförande.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Kostnader för upprättande av detaljplanen har reglerats i uppdragsavtal mellan Bokab och
Kungälvs kommun samt i samverkansavtal mellan Saltholmsgruppen AB och Kungälvs kommun.
Saltholmsgruppen AB betalar framtagandet av detaljplan och planavgift ska därmed inte tas ut i
samband med bygglov.
Gatukostnadsersättning ska inte tas ut för genomförande av detaljplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera intäkter enligt följande:
- Försäljning av kommunägd mark (planlagd kvartersmark)
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera kostnader enligt
följande:
- Marksanering
-

Geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran

-

Utbyggnad av allmän plats
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-

Utbyggnad av allmänna va-ledningar och dagvattenanläggningar

-

Ersättande av ÅVC

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatör inom planområdet
- Åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av nya byggnader, iordningställande av
parkeringsplatser, tomtmark o.d.
-

Fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen.

-

Utbyggnad av enskilda va-ledningar och dagvattenanläggningar.

-

Anslutningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för va.

-

Anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.

Fastigheter som kan komma att ingå i gemensamhetsanläggningar svarar för anläggnings- och
driftkostnader i förhållande till fastställda andelstal i lantmäteriförrättning.
Framtida driftkostnader
Kommunen är huvudman för allmän plats, och kommer därigenom få kostnader för drift och
underhåll av anläggningar inom allmän plats.
Ledningsägare svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för va, tjänsterna vatten, spill och dagvatten.
Alla fastigheter inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Förbindelsepunkter anvisas av Kungälvs kommun. Allmänna ledningar finns inom planområdet,
men utbyggnad inom kvartersmark krävs.
Omläggning av befintliga allmänna va-ledningar kommer krävas i samband med kommunens
planerade flytt av avloppspumpstation.
En dagvattenutredning har genomförts som visar förslag på lösningar rörande hanteringen av
dagvatten. För nya fastigheter inom planområdet föreslås en lösning inom kvartersmark som inte
kräver anslutning till det allmänna dagvattennätet. Exploatör bygger ut dagvattensystemet inom
kvartersmark i enlighet med till detaljplanen hörande va-utredning.
Gator och allmän plats
Hollandsgatan rustas upp och byggs om inom planområdet och avslutas med ny vändyta i öster.
Ombyggnaden omfattar främst gång- och cykelbana och utbyggnaden gäller ny vändyta. Utbyggnad sker i enlighet med framtaget Trafikförslag, upprättat av ÅF, 2018-02-20. Planförslaget
möjliggör även en förlängning av Hollandsgatan österut, om framtida behov finns. I norr ges
möjlighet att bredda befintlig cykelbana till 5 meters bredd längs med Marstrandsvägen.
Marksanering
Markföroreningar har påträffats inom fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 och Ytterby-Tunge
1:106. Byggnation får inte påbörjas förrän markföroreningarna är avhjälpta. Innan efterbehandlingen påbörjas ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till miljöenheten.
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Geotekniska åtgärder
En geoteknisk utredning har utförts vilken redovisar otillfredsställande stabilitet. Geotekniska
förstärkningsåtgärder krävs inom planområdet. Åtgärder utförs i enlighet med rekommendationer
i PM Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11.
Parkering
Parkering ska vid bygglov lösas i enlighet med kommunens Parkeringsnorm, antagen j juli 2021.
Avfall
För avfallshantering gäller kommunens Avfallsföreskrifter (Kommunal Författningssamling, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§ 241/2015). Särskilda miljöhus planeras inom kvartersmark för omhändertagande av avfall.
Värme
Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme
är inte utbyggt till eller inom planområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren
för fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälvs energi om så önskas.
El-, bredband och teleförsörjning
Utbyggnad, omförläggning och anslutning av el, bredband och teleförsörjning sker i samråd med
nätägaren. Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för
anslutning.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
Planhandlingarna har på uppdrag av Saltholmsgruppen AB upprättats av Rådhuset Arkitekter
AB, genom uppdragsansvarig Anna Eklund, landskapsarkitekt, och Helena Bråtegren, arkitekt.
Underliggande utbyggnadsförslag är framtaget av KAKA Arkitekter AB, genom Annika
Hedeblom, arkitekt.
Detaljplanearbetet har bedrivits inom ramen för byggherredriven planprocess och projektkoordinator inom Kungälvs kommun har varit Kenneth Fondén.

Kungälvs kommun 2021-09-10
För Samhällsbyggnad

Kenneth Fondén
Projektkoordinator

Ida Brogren
Planchef
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Detaljplan för BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER ENTRÉ YTTERBY, PUMPEN 3
M. FL. i Kungälvs kommun
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2018-12-12 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11,
under tiden 25 januari 2018 till 19 februari 2018 på Kundcenter i Stadshuset
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter
varav 3 st är skrivna av män, 5 st är skrivna av kvinnor och 2 yttranden skrivna gemensamt av en person av
vardera kön. När det gäller de 10 yttrandena från privatpersoner och föreningar så är 4 st skrivna av män
och 4 st skriven av kvinnor, ett yttrande inskickat anonymt och ett yttrande gemensamt för en person av
vardera kön.
SAMMANFATTNING
Under samrådet inkom 10 yttranden från statliga organ samt kommunala nämnder och verksamheter. Från
privatpersoner och föreningar inkom 10 yttranden.
Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar samt geoteknik måste
lösas på ett tillfredsställande. Även bäckmiljön och miljömålen måste studeras vidare. Trafikverket ansåg att
den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) bör färdigställas för att kunna bedöma planens påverkan på
trafiknätet och buller för bostäder närmast väg 168 studeras ytterligare. SGI anser att vissa geotekniska
frågor behöver belysas och säkerställas. Polisen ser kapacitetsproblem vid cirkulationsplatsen väg 168 –
Torsbyvägen samt infarten mot Hollandsgatan.
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar bättre ljudmiljö för bostäder samt utredning av luftmiljö och
risker. De påtalar också naturmiljöintresset kring Kyrkebäcken. Räddningstjänsten framförde synpunkter
angående tillgänglighet vid brand.
Preem befarar ökad trafik, vilket kan försvåra för deras kunder att komma till bensinstationen. Kringboende
framförde farhågor om ökade störningar genom buller, minskad framkomlighet för biltrafik, insyn,
geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. Naturskyddsföreningen vill att ett rikt växt- och djurliv samt hållbart
byggande säkerställs.
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Länsstyrelsen efterfrågar reglering av att högst 0,2 m vattendjup kan accepteras på rinnvägar
med hänsyn till räddningstjänstens framkörning
• Miljö- och byggnadsnämndens önskemål om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad
och bestämmelser kopplade till detta
• Miljö- och byggnadsnämndens samt sakägares önskemål om vibrationsutredning
• Miljö- och byggnadsnämndens önskemål om inga friskluftsintag mot väg 168
• Lägre bebyggelse med hänsyn till insyn för bostäder norr om väg 168 (tillåten höjd för C2 i
nordöstra delen kvarstår, men har sänkts enligt önskemål på Pumpen 3)
• Ytterligare åtgärder mot buller (förbättra befintligt bullerplank och tyst asfalt)
• Förbättringar avseende buller, vibrationer och framkomligheten på väg 168 och Torsbyvägen
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2015/1826
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STATLIGA MYNDIGHETER
YTTRANDE
Länsstyrelsen
2019-02-19
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att det är positivt att planförslaget bidrar till bostadsbyggande och utveckling av Ytterby.
Länsstyrelsen bedömer samtidigt att frågor som berör farligt gods, risk för översvämningar,
markföroreningar samt geoteknik behöver bearbetning inför granskningsskedet.
Även frågor som berör bäckmiljön, miljömål samt plantekniska frågor bör bearbetas inför nästa skede.
Länsstyrelsens anser att det finns goda förutsättningar att samtliga ovannämnda frågor kan lösas på ett
acceptabelt sätt.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på farligt gods, risk för översvämning,
markföroreningar samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna planförslaget
inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Farligt gods
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 168. På sträckan förbi planområdet transporteras farligt gods
till den bensinstation som ligger väster om planområdet. Enligt planbeskrivningen rör det sig om 3–8
transporter i veckan och huvudsakligen är det bensin och diesel som transporteras. Föreslagen bebyggelse
ligger på ett minsta avstånd om 15 meter från vägkant. Det beskrivs att det finns ett dike vid vägen som
hindrar att brandfarlig vätska rinner in på planområdet.
Det är ett kort avstånd mellan bebyggelse och den plats där brandfarlig vätska kan samlas och en pölbrand
skulle kunna uppstå. En pölbrand kan ha ett konsekvensområde på ett 30-tal meter.
Det är bra att det finns ett dike mellan vägen och planområdet. Frågan är dock vilken effekt diket har på ett
utsläpp av brandfarlig vätska från en farligt godstransport. I den västra delen av planområdet ser det i
verkligheten ut att vara mer av en kort slänt då vägbanan ligger något högre där. Kommunen anger och
förutsätter att ett utsläpp av brandfarlig vätska inte rinner in mot planområdet. Kommunen behöver därför
se över dikets utformning så att förväntad effekt kan erhållas. För att kunna säkerställa att vätskan fångas
upp i diket behöver det också säkerställas att fordonet håller sig på vägen. Därför behöver kommunen
säkerställa detta i form av ett avåkningsskydd. Det ger också ett skydd mot all trafik och den risk för
mekanisk konflikt som annars råder. Med tanke på det korta avstånd som råder till planerad bebyggelse
anser Länsstyrelsen att kommunen behöver överväga att också införa fasadåtgärder, åtminstone obrännbar
fasad, på den del som vetter mot väg 168.
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Översvämning/skyfall
Det finns i dagvattenutredningen ett utdrag ur skyfallskartering gjord över Ytterby. Den visar på lågpunkter
där vatten samlas vid extrem nederbörd. Länsstyrelsen vill råda kommunen att också ta hänsyn till rinnvägar
vid placering av byggnader så att inte byggnadskroppar skär av vattnets rinnväg och riskerar att skada
byggnaderna.
Den tabell som finns i dagvattenutredningen under kap 5.5.1 och som beskriver säkerhetsmarginaler, anger
ett maxdjup på 0,5 m för räddningstjänstens framkomlighet. Länsstyrelsen tolkar det som att siffrorna
är hämtade från Göteborgs stads arbete med översvämning i deras TÖP. Siffran för räddningstjänstens
framkomlighet är där reviderad efter räddningstjänstens synpunkter och är numera 0,2 m vilket behöver
beaktas. Länsstyrelsens bedömning är att ett maximalt vattendjup på 0,2 m får finnas för att kunna bedöma
en väg som framkomlig.
Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att markföroreningar behöver avgränsas inför exploateringen och i enlighet med
planförslaget åtgärdas så att föroreningshalter faller inom gällande riktvärden för avsedd markanvändning.
Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-12 som bifogas i sin helhet. SGI
önskar ”ett väl underbyggt resonemang om hur grundvattnet/portrycket kan variera i området, i synnerhet
som portrycksmätningen inte har relevanta värden. För detta kan kompletterande portrycksmätningar
komma att erfordras”.
SGI vill även påpeka att det är viktigt att det är för det dimensionerande portrycket som åtgärderna ska
dimensioneras och att uppställda säkerhetsfaktorer ska uppnås för detta fall. Beträffande avschaktning av
bäckens släntkrön anser SGI att lutningen mellan det avschaktade området och bakomliggande mark
behöver förtydligas.
SGI anser också att den föreslagna erosionsskydd som i geotekniska utredningen bör säkerställas i
plankartan. Även området som omfattar avschaktning, ca 5 m bakom nytt släntkrön samt slänt till
bakomliggande mark behöver förtydligas i plankartan. SGI anser också att frågan om markens lämplighet
beträffande släntstabilitet bör tas med under ”villkor för lov” på plankartan.
Länsstyrelsens delar SGI:s synpunkter.
Råd enligt PBL
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen
av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Bäckmiljön
Enligt planförslaget ska avschaktning av Kyrkbäckens släntkrön ske. Kommunen måste förtydliga hur
stabiliseringsåtgärderna såsom bl.a. schaktning vid Kyrkbäcken ska utföras, vilken påverkan dessa orsakar
Kyrkbäckens vatten samt hur negativ påverkan kan begränsas. Med anledning av de höga skyddsvärdena
som finns genom till exempel lekområde för öring bedöms det motiverat att kommunen redogör för
alternativa stabilitetsåtgärder med mindre påverkan på vattendraget.
Enligt planförslaget ska alla träd längs bäckens norra sida tas bort. Det bör också beskrivas på en karta längs
vilken sträcka alla träd är tänkt att avverkas. Hur kommer schaktningen/byggnationen påverka bäckens
naturliga vegetation? Hur planerar kommunen att de för fiskbeståndet viktiga lövträdsridåerna ska
återställas? Hur ska negativ påverkan begränsas?
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Det framgår inte av planförslaget om groddjur finns vid och i Kyrkbäcken och det framgår inte av
naturinventeringen om groddjur har eftersökts. Alla groddjur är fridlysta och skyddade enligt
Artskyddsförordningen (2007:845) 4, 5, 6 §§. Kommunen måste undersöka om groddjur förekommer vid
bäcken. Inventering av groddjur görs lämpligen under tidig vår. Om groddjur förekommer måste hänsyn tas
för att inte skada på djuren uppstår under de åtgärder som planeras i och vid bäcken. För åtgärder som
riskerar skada groddjur, och för vissa grodarter även deras livsmiljö, krävs dispens enligt
Artskyddsförordningen. Möjligheten att få artskyddsdispens bedöms vara liten.
Miljömål
Enligt planförslaget påverkas miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv.
Den fuktiga bäckmiljön är värdefull inte bara för de särskilda arter som pekats ut i naturinventeringen utan
även för insekter och andra smådjur. Kommunen bör beakta naturvårdsutlåtandet från Naturcentrum 201805-16 där flera skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder tas upp för att minska negativ påverkan.
Länsstyrelsens anser att så mycket som möjligt av den naturliga miljön som finns längs Kyrkbäcken idag ska
sparas orörd. Träd och buskar bör få stå kvar så långt det är möjligt på båda sidor av bäcken. Om träd måste
tas bort bör de ersättas med arter som redan idag finns på platsen såsom sälg, klibbal, hägg och fågelbär så
att Kyrkbäcken återfår sin naturliga miljö. Åtminstone 5 – 10 meter på båda sidor om bäcken bör lämnas
orörd för att gynna det biologiska livet.
Klippta gräsmattor, parkmiljöer, främmande trädarter, trampstenar i bäckens vatten, sittbänkar m.m. såsom
föreslås i ”Utformningsprincip Kyrkbäcken, Ytterby” ska undvikas inom bäckens skyddszon om ca 5 – 10
meter, då det påverkar bäckens naturliga miljö negativt. Mycket negativ effekt har även placering av
belysning i bäckmiljön då det allvarligt stör nattlevade insekter och andra djur, bland annat fladdermöss,
som är helt beroende av mörker. Beträffande belysningsfrågor rekommenderar Länsstyrelsen en nyligen
utkommen rapport om utomhusbelysning och fladdermöss; Jägerbrand, A.K. (2018). LED-belysningens
effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper, Calluna
AB.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-12 som bifogas i sin helhet. Följande utdrag från
yttrandet beskriver Trafikverkets sammantagna bedömning.
Trafikverket anser att kommunen bör försöka färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Ytterby innan
ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas för att utvärdera den
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Ett trafiktillväxttal på 0.99 % per år fram till 2040 bör
tillämpas. Resultaten från FÖP:en bör ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta
underlättar bedömningar i enskilda detaljplaner.
För den aktuella detaljplanen Entré Ytterby, bedömer Trafikverket att det statliga vägnätet kommer att klara av det
tillkommande trafiktillskott som planen medger. Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att exploatera i ett
kollektivtrafiknära läge med god tillgång till gång-och cykelstråk. Beträffande buller utgår Trafikverket ifrån att bebyggelsen
anpassas och att ljuddämpande åtgärder vidtas så att riktvärdena enligt Bullerförordningen 2015:216 ej överskrids.
Trafikverket anser vidare att uppdaterade mätningar av föroreningar och partikelhalter bör genomföras, för att säkerställa att
en tillräckligt god luftmiljö kan erbjudas. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder
som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens riskbedömning.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter.
Lantmäteriets synpunkter
Lantmäteriets har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-04 som bifogas i sin helhet. Lantmäteriet
uppmärksammar konsekvenser av vissa planbestämmelser i plankartan som kan vara oönskade eller
omöjliggör genomförande av planförslaget som det är tänkt.
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Lantmäteriet anser också frågan om ett servitut inom användningen CB1 bör beskrivas i planbeskrivningen.
Avgränsning av planområdet kan också med fördel justeras så att det stämmer överens med gällande
detaljplan. Lantmäteriet ger också råd på hur frågan om eventuellt flytt av återvinningscentralen ska hanteras
med rätt avtalsform.
Länsstyrelsens delar Lantmäteriets synpunkter.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter. Ärendet har beslutats av planhandläggare Anna Hendén Wedin efter föredragning av
planhandläggare Saeid Erfan. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid
en avvägning mellan olika framförda synpunkter.
I den slutliga handläggningen har synpunkter hämtats från representanter på Enheten för samhällsskydd och
beredskap, Miljöskyddsavdelningen, Naturavdelningen samt Vattenavdelningen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Utredning av risker med farligt gods har tagits fram. Denna förslår att fasader ska mot väg 168 ska utföras med obrännbara
material samt att utrymningsvägar och friskluftsintag ska vara vända bort från väg 168. Planbestämmelser om detta har
införts. Bebyggelsens placeras på ett avstånd från väg 168 som är acceptabelt enligt riskutredningen.
Höjdsättning i området är flexibel, men ska uppfylla de krav som framgår av dagvattenutredningen, kommunens
dagvattenplan samt BBR. Detta säkerställs vid ansökan om bygglov. Planbestämmelse med villkor avseende startbesked för
hantering av om markföroreningar har införts.
Kompletterande mätningar av portryck och grundvattennivåer utfördes mars till juni 2019. Utifrån mätningarna har
dimensionerande grundvattennivå tagits fram,
Utredning av förekomst av grodor har tagits fram. I denna konstateras att inga grodor finns dokumenterade sedan tidigare.
Inga grodor hittades vid inventeringen som utfördes för utredningen. Utredarna bedömer inte att bäckmiljö är en trolig livsmiljö
för grodor.
Trafikberäkningarna har uppdaterats med utgångspunkt från de värden som Trafikverket. Samtliga tillfarter i korsningspunkterna uppfyller önskvärd eller godtagbar servicenivå enligt VGU efter byggnation av bostäder och verksamheter vid Entré
Ytterby med trafikvolymer motsvarande nuläget. Däremot kan cirkulationsplatsen på väg 168 och korsningen vid
Hollandsgatan önskvärd servicenivå överskrida år 2045.
Luftkvalitetsutredning med modellberäkning och mätning har utförts. Denna visar att miljökvalitetsnormerna för luft inte
riskerar att överskridas. I några fall överskrids den nedre utvärderingströskeln (NUT).
Bullerutredningen har uppdaterats. I aktuellt förslag tillåts inte bostäder i kvarteret närmast väg 168. Fasad mot norr i den
västra bostadsbyggnaden direkt söder Hollandsgatan får buller med 61 dBA ekvivalent nivå. Övriga värden följer
bullerkraven.
Planförslaget har reviderats med utgångspunkt av Lantmäteriets synpunkter.
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YTTRANDE
Statens Geotekniska Institut
2019-02-12
Yttrande över samrådshandling daterad 2018-12-12
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom
hantering av radon, ingår således inte.
Följande handlingar har utgjort underlag för SGI:s synpunkter
Underlag:
[1] Planbeskrivning dat 2018-12-12
[2] Plankarta dat. 2018-12-12
[3] MUR/Geoteknik, Entré Ytterby, ÅF, uppdragsnr 731219, 2017-02-21, rev 2017-03-20
[4] PM Geoteknik, Entré Ytterby, ÅF, uppdragsnr 731219, dat 2017-02-21, rev 2018-03-20
SGI:s synpunkter
Detaljplaneområdet är relativt plant och omges i den västra, södra och östra delen av en bäck och gränsar i
norr mot väg 168. Nivåskillnaden mellan bäckens botten och släntkrönet varierar mellan ca 1.5 och ca 3 m.
Området utgörs från markytan räknat av fyllning som underlagras av torrskorpelera och lera. Fyllningen har
en mäktighet av mellan ca 0.7 och ca 2.6 m. Leran, som i sin övre del utgörs av torrskorpelera, har en total
mäktighet av mellan ca 13.8 m och ca 27.6 m. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan ca 0.5 och ca 2.5
m. Leran bedöms vara ”under” till normalkonsoliderad. Leran är från 5 m djup kvick. Släntstabiliteten har
beräknats i en utvald sektion som bedöms ha mest ogynnsam geometri. Grundvattennivån i friktionsjorden
under leran och portrycket i leran har uppmätts i en punkt. Mätresultatet från portrycksmätningen bedöms
av konsulten inte vara tillförlitligt utan nollportrycksnivån bedöms vara belägen i fyllningslagrets underkänt
vilket motsvarar 1.5 à 3.2 m djup under markytan. Av grundvattenmätningarna i friktionsjorden framgår att
trycknivån är belägen ca 0.5 m under markytans nivå.
De beräknade säkerhetsfaktorerna är låga för befintliga förhållanden och släntstabiliteten bedöms vara
otillfredsställande och förstärkningsåtgärder erfordras. Beräkningarna har gjorts dels för ett portryck
motsvarande en nollnivå belägen i fyllningslagrets underkant och med hydrostatisk fördelning mot djupet
dels för ett portryck motsvarande en nollnivå belägen 0,5 m över fyllningslagrets underkant och med
hydrostatisk fördelning mot djupet.
De gjorda antagandena om portrycksfördelning ger ett mot djupet lägre portryck jämfört med
grundvattenrörets trycknivå, vilket ger en bedömning på osäkra sidan. SGI önskar ett väl underbyggt
resonemang om hur grundvattnet/portrycket kan variera i området, i synnerhet som portrycksmätningen
inte har gett relevanta värden. För detta kan kompletterande portrycksmätningar komma att erfordras. Vi
rekommenderar att man redovisar uppmätta, antagna och dimensionerande portryck i ett diagram eller att
det på annat sätt tydligare åskådliggörs.
SGI vill även påpeka att det är viktigt att det är för det dimensionerande portrycket som åtgärderna ska
dimensioneras och att uppställda säkerhetsfaktorer ska uppnås för detta fall.
De föreslagna förstärkningsåtgärderna omfattar avschaktning av släntkrön med max 1.3 meter
nivåskillnad och utförande av erosionsskydd. Avschaktningen ska göras inom ett 5 m brett område
bakom släntkrön, vilket behöver förtydligas i plankartan. Det framgår inte i vilken lutning slänten mellan det
avschaktade området och bakomliggande mark ska utföras även detta behöver förtydligas. I beräkningarna
har redovisats områden med tillåtna markbelastningar men det framgår inte om dessa gäller utifrån dagens
marknivåer eller de framtida marknivåerna.
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SGI noterar att det på plankartan under ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark” och
”Egenskapsbestämmelser för allmän plats” har markerats områden som reglerar förstärkningsåtgärder
och tillåten maxbelastning. Området som omfattar avschaktning, ca 5 m bakom nytt släntkrön samt
slänt till bakomvarande mark, har inte markerats och detta behöver förtydligas. I den geotekniska
utredningen [4] anges att erosionsskydd bör utföras och detta bör föras in på plankartan.
Vi vill också väcka frågan om det under ”Villkor för lov” kan införas krav på att markens lämplighet
beträffande släntstabilitet ska vara säkerställd.
Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår, från geoteknisk säkerhetssynvinkel, oklarheter som behöver
förtydligas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas i planen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se kommentar till länsstyrelsen ovan.
YTTRANDE
Trafikverket
2019-02-12
Trafikverkets synpunkter
FÖP Ytterby
Trafikverket känner till kommunens arbete med fördjupad översiktsplan (FÖP) Ytterby, i vilken Ytterbys
framtida utveckling och förtätning studeras. Trafikverket utgår ifrån att den aktuella detaljplanen kommer
att utgöra en del av kommande FÖP, men att detaljplanen nu nått samrådsskede innan FÖP:en hunnit
färdigställas. Trafikverket vill fortsättningsvis uppmana kommunen om att färdigställa den fördjupade
översiktsplanen innan ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas
för att utvärdera den kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. FÖP:en och dess trafikutredning
bör sedan ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta underlättar
bedömningar i respektive enskild detaljplan.
Trafik
Trafikverket har tagit del av bifogad Trafikanalys ”PM Trafikanalys, ÅF, 2018-02-20” och noterar att
kommunen använder ett trafiktillväxttal på 0.5 % per år (till år 2040), vilket vi anser är förhållandevis lågt
räknat. Trafikverket gör motsvarande uppskattning på en trafiktillväxt av 0.99 % per år i området.
I analysen studeras ett scenario A och ett scenario B med olika ingångsvärden gällande omfattning på
bostads-och verksamhetsareal. Enligt analysen genererar den nya bebyggelsen med bostäder och
verksamheter inom planområdet cirka 830 fordonsrörelser/vardagsdygn för scenario A och cirka 750
fordonsrörelser/vardagsdygn för scenario B. Trafikanalysen studerar också kapaciteten för cirkulationsplats
vid Väg 168 – Torsbyvägen, samt för fyrvägskorsning vid Hollandsgatan – Torsbyvägen. Enligt riktvärden
för belastningstal bedöms samtliga korsningar ha önskvärd servicenivå med belastningstal under 0,6 för
fyrvägskorsningen samt under 0,8 för cirkulationsplatsen efter byggnation av Entré Ytterby.
Trafikverket gör den sammantagna bedömningen att detaljplanen enskilt inte påverkar trafiksystemet
nämnvärt, men anser samtidigt att man bör utreda korsningarna med en samlad bedömning av alstringen för
alla kommande detaljplaner i FÖP:en. Vidare önskar Trafikverket att tillväxttalet 0.99 % per år används i
kommande analyser.
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GC-kopplingar
Trafikverket bedömer att gång-och cykelvägnätet kring planområdet håller god standard. Vidare noteras att
befintligt planlagt område för GC-väg längs Marstrandsvägen inkluderas i planområdet och utökas söderut
för att möjliggöra breddning av cykelbanan. Trafikverket ser positivt på detta då en standardhöjning av GCvägen inbjuder till ett mer hållbart resande.
Kollektivtrafik
Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att exploatera i ett kollektivtrafiknära läge. Tillgången till
kollektivtrafik bedöms som god med hållplatsläge för lokal- och regionbussar inom 100 meter från det
planerade bostadskvarteret, och tåg-och busstation cirka 700 meter från planområdet.
Buller
Trafikverket har tagit del av bifogad bullerutredning ”Entré Ytterby - Trafikbullerutredning - Ljudhandling
avseende trafikbuller för Entré Ytterby, ÅF-Infrastructure AB, 2017-06-15”. I utredningen noterar
Trafikverket att riktvärdena för trafikbuller enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS
2015:216, riskerar att överskridas för bostadshusen närmast väg 168. Vidare visar utredningen att
maximalnivåerna utomhus överskrids inom delar av planområdet. Trafikverket anser att det bör säkerställas
att bebyggelsen utformas för att klara de gällande riktvärdena, samt att ljuddämpande åtgärder tillämpas där
det är nödvändigt för att klara kraven.
Luftkvalité
Trafikverket misstänker att miljökvalitetsnormerna för luftmiljö kan komma att överskridas, i synnerhet för
bebyggelsen närmast väg 168. I planbeskrivningen uttrycks att föroreningar i utomhusluften behöver
studeras närmare, med bakgrund av äldre beräkningar som visat på förhållandevis dålig luftkvalitet. PM10halterna som redovisas är från år 2010, och Trafikverket hade gärna sett att uppdaterade mätningar med
prognosår 2040 tillämpas inför granskningsskedet.
Risker
Väg 168 är inte utpekad som transportled för farligt gods. Dock förekommer transporter av farligt gods på
vägen, dels ut mot Marstrand men också till intilliggande bensinstation nära planområdet. Trafikverket
noterar att kommunen låtit bedöma risknivån i planområdet, och att denna anses vara acceptabel med
hänsyn till transporter med farligt gods på väg 168 och avståndet till bensinstation.
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av
kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.
Sammantagen bedömning
Trafikverket anser att kommunen bör försöka färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Ytterby innan
ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas för att utvärdera den
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Ett trafiktillväxttal på 0.99 % per år fram till 2040 bör
tillämpas. Resultaten från FÖP:en bör ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta
underlättar bedömningar i enskilda detaljplaner.
För den aktuella detaljplanen Entré Ytterby, bedömer Trafikverket att det statliga vägnätet kommer att klara
av det tillkommande trafiktillskott som planen medger. Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att
exploatera i ett kollektivtrafiknära läge med god tillgång till gång-och cykelstråk. Beträffande buller utgår
Trafikverket ifrån att bebyggelsen anpassas och att ljuddämpande åtgärder vidtas så att riktvärdena enligt
Bullerförordningen 2015:216 ej överskrids. Trafikverket anser vidare att uppdaterade mätningar av
föroreningar och partikelhalter bör genomföras, för att säkerställa att en tillräckligt god luftmiljö kan
erbjudas. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd
av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens riskbedömning.
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Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se kommentar till länsstyrelsen ovan.
STATLIGA BOLAG
YTTRANDE
Skanova AB
2019-01-25
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela följande:
Detaljplanen gränsar till Telias nod och Skanova har stråk av kanalisation och kablar i området. Skanovas
anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta. Skanova önskar u-område
för sina stråk av kanalisation.
Kanalisationsstråket innehåller både koppar-och fiberkablar. Att flytta kablar och kanalisation tar tid och
kostar pengar.
Skanova förutsätter att full kostnadstäckning erhålles för omläggningen.
Skanova samverkar om möjligt med andra ledningsägare både avseende utförande och läge.
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras.
REGIONALA ORGAN
YTTRANDE
Bohusläns Museum
2019-02-12

aljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Samrådsredogörelse

De tänkta åtgärderna är beskrivna i planbeskrivning daterad 2018-12-12med plankarta Dnr KS2015/1826,
som inkom till museet 2019-01-24. Efter granskning kan museet meddela följande.
Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon kulturmiljö eller inom något riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Bohusläns museum har inget att invända mot förslaget sett ur ett bebyggelseperspektiv.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inga kända fornlämningar ligger inom planområdet. Ytterby 62 ett vägmärke ligger på motsatt sida av
Marstrandsvägen väg det vill säga utanför planområdet, vilket innebär att Ytterby 62 inte berörs av planerad
exploatering. Norra av delen av planområdet är idag bebyggt samt södra delen utgörs av gångvägar och
grönområde.
Bohusläns museum har inget att erinra mot aktuell detaljplan sett ur fornlämningsperspektiv då inga kända
fornlämningar finns inom området och få lämningar finns i dess närhet. Dessutom är området till stor del
idag är exploaterat.
Sammanfattning
Bohusläns museum har inget att erinra mot föreslagen detaljplan sett ur ett fornlämnings-samt
bebyggelseperspektiv.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras
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YTTRANDE
Västtrafik AB
2019-02-19
Västtrafik ser positivt på en utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter i Ytterby som är en stationsort
som är väl försörjd med både lokal och regional kollektivtrafik. Det är även positivt att kommunen väljer att
använda målstyrda parkeringstal i planen eftersom det ytterligare medverkar till att andelen som väljer att
resa med kollektivtrafik i området blir högre. Västtrafik vill även peka på vikten av att kollektivtrafiken
upplevs som det bästa alternativet, för de som inte kan gå eller cykla. Därför bör t.ex. gånglänkar till och
från både närmsta hållplats på Marstrandsvägen men även mot stationen vara trafiksäkra, tydliga och
attraktiva. I övrigt har Västtrafik inga synpunkter på förslaget.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Gena gångvägvägar från bostäder och verksamheter inom planområdet till busshållplatsen vid Marstrandsvägen regleras i avtal
kopplat till detaljplanen.
YTTRANDE
Lantmäteriet
2019-02-04
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Planbestämmelser
Bestämmelsen e1 och e2 reglerar utnyttjandegrad för hela användningsområdet. Det innebär att för det fall
området fortsatt utgörs av flera fastigheter eller delas in i ytterligare fastigheter så kommer fastighetsägares
möjlighet till byggnation påverkas av hur mycket som byggts på grannfastigheterna. Det kommer alltså bli
en situation av först till kvarn. Om området skall kunna delas in i flera fastigheter är en lösning att ange
utnyttjandegrad i förhållande till fastighetsstorlek istället.
Hur skall bestämmelsen v1 tolkas om användningsområdet delas in i flera fastigheter? Är det den
fastighetsägare som först får bygglov som skall få ha en byggnadshöjd på 18 meter och övrig nöja sig med
15 meter?
Bestämmelsen om markreservat för allmän gångförbindelse redovisas i plankartan för hela
användningsområdet B1 (alternativt hela planområdet då det helt saknas administrativa gränser). Eftersom
bestämmelsen innebär att kommunen måste skaffa sig rådighet över det område där bestämmelsen gäller
bör den vara noggrant avgränsad till det utrymme där den skall gälla. Med nuvarande utformning så skall
hela användningsområdet vara tillgängligt för allmän gångförbindelse vilket då bör innebära att det inte kan
bebyggas.
Planbeskrivning
Inom användningen CB1 Finns ett servitut upplåtet för parkering. Om servitutet behöver upphävas för att
marken skall kunna användas för planlagt ändamål uppkommer en ersättningsfråga. Servitutet och
konsekvenser vid ett eventuellt upphävande borde beskrivas i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen, under fastighetsrättsliga frågor, uppges att ledningsrätt för kommunala ledningar inom
kvartersmark skall upplåtas med ledningsrätt. Lantmäteriet vill upplysa om att utan markreservat för
ledningar så anses ledningsrätt inom kvartersmark strida mot detaljplanen och kan därför inte upplåtas.
Lantmäteriet kan inte se att det finns några markreservat för ledningar varför ledningsrätt inte torde kunna
upplåtas i kvartersmark med nuvarande utformning av planförslaget.
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Delar av planen som bör förbättras
Plankarta
Lantmäteriet uppfattar det som att planförslagets östra begränsning inte sammanfaller med gränsen för den
nu gällande detaljplanen 14-YTT-784 utan att det lämnas en smal remsa där nu gällande detaljplan skall
fortsätta gälla. Att det på det sättet ligger kvar smala remsor av en äldre detaljplan kan komma ställa till
problem vid lämplighetsprövning av framtida fastighetsbildning. Detta då prövningen för utrymmet
kommer utgå ifrån användningen i den äldre detaljplanen.
Planbeskrivning
Lantmäteriet ska under samrådsskedet särskilt ge råd om tillämpningen av 6 kap. 40-42 §§ PBL, se 5 kap. 15
§ PBL. Det är oklart om det genomförande avtal som skall träffas är ett exploateringsavtal eller
markanvisningsavtal. Enligt planbeskrivningen utreds frågan om flytt av ÅVC av exploatören. Lantmäteriet
vill påpeka att för det fall flytten av ÅVC skall bekostas av exploatören så går det troligt utöver vad som kan
krävas av exploatören i ett exploateringsavtal. Även att exploatören skall ta på sig kostnader för att utreda
ett nytt läge för ÅVC skulle kunna anses gå utöver vad som kan krävas av exploatören enligt 6 kap. 40-42 §§
PBL. För de fall frågorna regleras i markanvisningsavtal har Lantmäteriet inga synpunkter enligt
ovanstående.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Planbestämmelserna har sett över med utgångspunkt från Lantmäteriets synpunkter. Vissa är inte längre aktuella efter de
justeringar som av andra skäl gjorts efter samråd.
YTTRANDE
Polisen 2018-04-10
2019-01-30
Lokalpolisområde Kungälv/Ale har i nuläget inget att erinra gentemot den tänkta detaljplanen.
Vi är dock lite betänksamma på den undersökning som gjorts när det gäller trafikflödet i cirkulationsplatsen
lv 168 samt korsningen Torsbyvägen och Hollandsgatan.
De beräkningar som nu gjorts är på befintlig trafik samt den tilltänkta ökningen när det gäller ovan nämnda
byggnation enligt detaljplan.
Vad jag kan se har man inte tagit hänsyn till och räknat med är den ökning av trafik som byggnationerna på
Övre Tega, den i Tjuvkil samt den kommande byggnationen vid Rollsbomotet-Enekullevägen kommer att
medföra.
Detta anser vi borde undersökas innan man uttrycker att nuvarande vägstruktur är tillräcklig.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se ovan kommentar till Trafikverket.
KOMMUNALA NÄMNDER
YTTRANDE
Miljö- och byggnadsnämnden
2019-03-21
I samband med detaljplanering finns det möjlighet att anpassa och reglera bebyggelsen till den omgivande
bullersituationen. Miljöenheten anser att det är viktigt att inte enbart klara de lägsta godtagbara ljudnivåerna
utan sträva efter bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna. Planerade bostäder bör placeras så att
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bullerriktvärden på 55 dBA klaras. Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare planer lyft frågan om behovet
av ett mer strategiskt arbete med buller inom kommunen och vidhåller behovet av detta. Det kan också
finnas risk att planområdet påverkas av vibrationer från trafiken vilket planarbetet behöver undersöka
närmare. Buller och vibrationer i kombination kan förstärka upplevelsen av störning.
Då planområdet ligger nära Marstrandsvägen anser miljöenheten det viktigt att luftföroreningar studeras
närmare i kommande planskede och att en luftkvalitetsutredning utförs. I förebyggande syfte behöver
planbestämmelse införas som hindrar att friskluftsintag i hus norr om Hollandsgatan förläggs mot
Marstrandsvägen.
Kyrkebäcken hyser höga naturvärden i form av bland annat laxöring. Öringen gynnas av att bäckområdet är
bevuxet med träd och buskar som skänker skugga och bidrar med föda. Träd och buskar längs
Kyrkebäckens södra och östra sida samt träd med fridlyst Getlav behöver bevaras liksom hänsyn tas till
övriga påträffade naturvårdsarter (samhällsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom
naturvården) vid markarbeten vid planens genomförande. Om byggnationen riskerar att påverka
bäckområdet genom t.ex. förstärkning av marken behöver Länsstyrelsen kontaktas då det eventuellt kan
röra sig om vattenverksamhet.
Bygglovenheten anser att det finns oklarheter och formuleringar som kommer att innebära svårigheter att
tolka detaljplanen i bygglovsskedet. Planbestämmelserna måste ses över i den fortsatta processen i samråd
med bygglovenheten.
Bestämmelsen om buller är en generell text hämtat från Trafikbullerförordningen. Vid planläggning av
områden behöver det säkerställas att byggnaderna som planläggs kan uppföras och att god ljudmiljö uppnås.
Så som bestämmelsen är utformade nu kan kommande byggherrar bli tvungna att göra nya
bullerutredningar för att säkerställa att bestämmelsen uppfylls. I en detaljplan ska detta vara så pass tydligt
utrett att ytterligare utredningar inte ska behöva göras. Där bullerkraven inte uppfylls behöver områdena för
bostäder ses över eller regleras hur de ska utformas så att kraven uppfylls. Framförallt behöver planområdet
reglera var eventuella skyddsåtgärder behövs.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingar gällande detaljplan för Entré Ytterby;
Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 och yttrar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostädernas placering bör planeras så att man klarar en god ljudmiljö motsvarande
tidigare riktvärde på 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad i trafikbullerförordningen.
Planbestämmelserna behöver framöver beskriva var eventuella skyddsåtgärder behövs för buller.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare planer lyft frågan om behovet av ett mer strategiskt
arbete med buller inom kommunen och vidhåller behovet av detta.
Planarbetet behöver klarlägga om trafiken på Marstrandsvägen kan påverka bostäderna genom
vibrationer.
Med hänsyn till planområdets omedelbara närhet till Marstrandsvägen behöver en
luftkvalitetsutredning utföras.
Planbestämmelse bör införas som hindrar att friskluftsintag i husen norr om Hollandsgatan förläggs
mot Marstrandsvägen.
Frågan om olycksrisker kopplat till transporter till bensinstationen behöver utredas ytterligare med
avseende på utsläpp till luft samt utsläpp av ämnen till Kyrkebäcken.
Om byggarbeten kommer beröra Kyrkebäcken behöver Länsstyrelsen kontaktas då det eventuellt
kan röra sig om vattenverksamhet.
Träd och buskar längs Kyrkebäckens södra och östra sida samt träd med fridlyst Getlav ska bevaras.
Påträffade naturvårdsarter bör om möjligt skyddas.
Planbestämmelserna måste i övrigt ses över i den fortsatta processen i samråd med bygglovenheten.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Bullerutredningen har uppdaterats med utgångspunkt från den trafikutredning som tagits fram inför granskningen. Buller
regleras med planbestämmelse som följer värdena som anger i förordningen 2015:216. Bostäder är i aktuellt förslag inte tillåtet
mellan Hollandsgatan och väg 168.
Strategiskt arbete med buller är välkommet, men kan inte läggas som en del av ett enstaka planarbete. Det behöver ske med
ett kommunövergripande perspektiv.
Utredning av luftföroreningar och partiklar liksom utredning av risker med farligt gods har tagits fram. Resultatet av dessa,
erforderliga åtgärder och hur de regleras i planen framgår av kommentar till länsstyrelsen ovan.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom vattenområdet har gjorts till
Länsstyrelsen. Åtgärderna godkändes genom beslut daterat 2021-06-16. I beslutet anges försiktighetsåtgärder som ska vidtas
då ingreppen utförs.
Som framgår av planbeskrivningen påverkas sälgen med getlav inte av utbyggnaden. Planbeskrivningen förtydligas avseende de
tre övriga naturvårdsarterna. Vegetation inom mot bäcken som där behov uppstår behöver återplanteras vid planens
genomförande anpassas till öringens behov.
.
KOMMUNALA BOLAG
YTTRANDE
Bohus Räddningstjänstförbund
2019-02-19
Bohus Räddningstjänstförbund har följande synpunkter:
1. Planbeskrivningen beskriver på sidan 28 att räddningstjänsten vid behov bedöms kunna angöra
byggnaden genom att köra in på kvartersmark och bostadsgårdar. Det finns alternativ till utrymning som
inte kräver räddningstjänstens medverkan, exempelvis Tr2-trapphus. För att räddningstjänstens tunga
fordon, exempelvis ett släck- eller höjdfordon, ska kunna ta sig fram krävs räddningsvägar. Räddningsvägar
ska vara utformade enligt följande:
•
•
•
•
•
•

körbanebredd minst 3,0 meter och vertikalradien minst 50 meter,
minst 4 meter fri höjd,
tåla axeltrycket 100 kN,
hårdgjort ytlager,
högsta längslutning om 8 % och högsta tvärfall om 2 %, samt
vinterväghållas.

Om räddningstjänstens höjdfordon ska användas för utrymning frän flerbostadshusen behöver följande
beaktas vid utformning av uppställningsplats:
•
•
•
•

I Minsta bredd: 6,5 meter.
I Minsta längd: 10 meter.
I Enskilt stödbenstryck: 80 kN.
Maximal längslutning och tvärfall enligt ovan.

Uppställningsplats bör inte ligga närmare än 3 meter frän fasad och ska inte ligga mer än 9 meter frän fasad
räknat frän ytterkant på stödbenen.
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Ovanstående krav bör tas hänsyn till den fortsatta planläggningen av ärendet.
2. Enligt framtagen VA- och dagvattenutredning bedöms det nya bostadsområdet kunna försörjas med
brandvatten från en beﬁntlig brandpost i Hollandsgatan (sidan 16). Notera att avstånd mellan brandpost och
uppställningsplats för släckbil inte får överskrida 75 meter enligt Svenskt Vattens publikation VAV P83.
Ytterligare en brandpost bör anläggas i området.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Räddningstjänstens yttrande har översänts till exploatören för kännedom och åtgärd. Frågorna följs upp vid projektering och
bygglovsansökan.
FASTIGHETSÄGARE
YTTRANDE
Preem AB (Pumpen 1)
2019-02-19
Med anledning av den föreslagna detaljplan för bostäder och verksamheter ENTRÉ YTTERBY, Pumpen 3
samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 I Kungälvs Kommun.
Vill Preem AB som ägare till Fastigheten Pumpen 1 strax utanför planområdet göra kommunen
uppmärksam på de skyddsavstånd som gäller för den verksamhet som Preem bedriver i området.
Erforderliga skyddsavstånd måste respekteras. Vidare måste trafiken planeras så att köbildningar i anslutning
till verksamhetens in- och utfarter förhindras. I övrigt har Preem inga synpunkter på den föreslagna
ändringen, men förutsätter att vår verksamhet på platsen kan fortgå som idag samt att man beaktar gällande
skyddsavstånden och tar hänsyn till Preems verksamheten vid planering av trafikföringen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan Preem och bostäder inom planområdet bedöms som tillräckligt i förhållande till MSB:s handbok.
Trafikutredningen har uppdaterats. Vägnätet bedöms med föreslagen utformning ha tillräcklig kapacitet. Flytt av
bensinstationen är därmed ingen förutsättning för planens genomförande
YTTRANDE
Fastighetsägare Tunge 1:290
2019-02-22
Hej! Rapport om Trafikbuller visar på mkt höga värden (över tillåtna gränser), vilket har tidigare uppmäts av
miljökontoret hos Kungälvs kommun och hur tänker Kungälvs kommun åtgärda (bullerplank, tyst asfalt
mm) detta då vägen ligger under trafikverkets ansvar och inte Kungälvs kommun? Trafikanalys/förslag
anger att nuv. väg (Hollandsgatan) räcker till, och det kanske är ok men idag är det näst intill omöjligt att
köra vänster utifrån Hollansdsgatan, utom väldigt lugna tider och om trafiken ökar ifrån Hollandsgatan och
mer inflyttning sker i Ytterby så att trafik ökar på vägen mot Kärna, då ökar även risken för olyckor. Köerna
till och från skolan är mkt besvärande. Räcker då verkligen nuv. väg och anslutande vägar?
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Trafikverket är väghållare för väg 168, men miljötillsyn är ett kommunalt ansvar. Trafikbullret för bostäder norr om väg 168
är inte en konsekvens av genomförande av aktuell detaljplan. Jämfört med utredningen som låg till grund för samrådet är
tidshorisonten flyttad från 2040 till 2045. Ekvivalent (medelvärde) för buller för bostäder norr om väg 168 beräknas bli
mellan 55 och 60 dBA att jämföra med tillåtna 60 dBA 2 m över marken. Maximal ljudnivå beräknas bli mellan 65 och
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70 dBA att jämföra med tillåtna 70 dBA 2 m över marken. Påverkan av trafikökning från aktuellt planområde torde inte
vara hörbar.
Trafikutredningen har kompletterats inför granskning av planförslaget. Utredarna bedömer att framkomlighet och
trafiksäkerhet bibehålls efter byggnation av Entré Ytterby.
YTTRANDE
Fastighetsägare Tunge 1:55
2019-02-04
Jag har inget emot detaljplanen som sådan men med tanke på allt arbete som läggs ner för att undersöka
buller från vägen och ev. sättningar med tanke på leran så undrar jag hur ni kommer att skydda oss på andra
sidan vägen? Vårt bullerplank har varit undermåligt i många år med tanke på ökad biltrafik i samband med
nya bostadsområden i Ytterby och utåt både på Torsbyvägen och Marstrandsvägen. Ska vi sedan ha en
byggarbetsplats i vår närmiljö under lång tid så kommer det att påverka vår inomhus och utomhusmiljö
ännu mer. Kommer vår fastighet att besiktigas innan bygget startar så att ev. sättningar/sprickor mm
ersätts? Tacksam för svar.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Angående trafik och buller kopplat till det, se ovan kommentar till fastighetsägare för Tunge 1:290.
Regler för buller under byggtid finns och följds upp i samband med bygganmälan, som ska göras före byggstart. Byggherren
ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför utföra en besiktning.
YTTRANDE
Fastighetsägare Kastellgården 1:349
2019-01-29
Vill bara uttrycka min tillfredsställelse över planerna för området. Bor på Enekullen och passerar den ödsliga
parkeringen och återvinningscentralen på väg till och från bussen/tåget. Dessa miljöer är väldigt otrygga, i
synnerhet kvällstid naturligtvis. Det är därför bra att det nu istället blir ett bebyggt område där människor
kommer att röra sig på ett helt annat sätt. Jag hoppas verkligen att inget sätter käppar i hjulet för planerna.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras
YTTRANDE
Fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:53
2019-02-18
Undertecknad, fastighetsägare till Ytterby-Tunge 1:53, vill framföra synpunkt på tänkt utformning av
Pumpen 3, där det - enligt förslag - ska tillåtas byggnad med fördubblad höjd till 10 meter från dagens 5
meter.
Förslaget skulle innebära direkt insyn i vårt hus som med öppen planlösning i entréplan skulle bli väldigt
exponerat. Därtill skulle det innebära ökad insyn i vårt sovrum på övre plan samt anslutande rum som idag
på grund av brant betraktningsvinkel inte är exponerade.
Vi önskar att utformningen på berörd fastighet, Pumpen 3, omprövas.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan byggrätten inom aktuell detaljplan och byggnaden på Ytterby-Tunge 1:53 blir minst cirka 50 meter. I en
tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Byggnader med tre våningar och högre finns sedan tidigare i
Ytterby. Insynen till följde av planförslaget bedöms därför som rimlig i förhållande till läget inom tätorten. Tillåten
byggnadshöjd har sänkts till 5 meter för Pumpen 3.
YTTRANDE
Fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:286
2019-02-05
Jag är generellt positiv till bebyggelse och uppsnyggning i området enligt föreslagen plan. Mina invändningar
på förslaget gäller trafiksituationen på Hollandsgata och angränsade Marstrandsvägen. 1. Förslaget ökar
riskerna för våra skolbarn när de använder den utpekade skolvägen från Tunge till Kastellegårdsskolan över
Marstrandsvägen och Hollandsgatan. Riskerna ökar p.g.a. den allmänna ökningen av trafik. Särskilt allvarligt
är detta i den trafikljuskontrollerade övergången över Marstrandsvägen. Mätningar där har visat att
biltrafiken inte håller hastighetsgränser och att korsningen har en mycket hög andel rödljuskörningar. Ökad
trafik förvärrar situationen. Ett förslag för att lösa problemet vid övergången Marstrandsvägen är att låta
planen inkludera en något ändrad sträckning av Marstrandsvägen för att med kurvor, avsmalning och
refuger tvinga fram sänkt hastighet och ökad uppmärksamhet (alternativt byggs gång/cykeltunnel). Vill
också nämna att jag upplever 2-till-1 och 1-till-2 fil-dragningen för biltrafik på Marstrandsvägen, strax öster
om övergången, som osäker. Hastigheten är ofta för hög, det saknas refuger och filmarkeringarna syns inte
vid snö/vinterväglag (vilket kan leda till frontalkrock). Det är viktigt att skolvägsövergången över
Hollandsgatan behåller en tydligt markerad karaktär och gärna är upphöjd. 2. Förslaget ökar problemet med
framkomlighet i rondellen på Marstrandsvägen vid högtrafik. Utbyggnad av bostäder etc i Ytterby,
Marstrand, Kärna med mera har ökat trafiken genom rondellen. Utformningen med busshållplats och
dubbla filer gör det mycket svårt att köra ut från Tunge vid högtrafik. Detta eftersom: a) trafiken från
vänster håller hög hastighet genom rondellen, då utformningen på Marstrandsvägen leder trafik i hög
hastighet rakt in i/genom rondellen; b) man vid utfart för passage rakt fram eller för vänstersväng (från
Tunge) omedelbart måste korsa två körfält (högersväng är enkelt, men uppskattningsvis 90% av all
trafik från Tunge skall vänster eller rakt fram). Detta leder till köbildning vid utfart från Tunge i högtrafik.
Ökad bebyggelse enligt planen förvärrar situationen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Konsekvenserna av trafiken såsom säkerhet och framkomlighet på Marstrandsvägen är till största delen kopplad till
övergripande trafik och förväntad ökning av denna. Studier för minskad trafik på Marstrandsvägen pågår. Synpunkterna har
vidarebefordrats till kommunens strategiska trafikplanering.
YTTRANDE
Två fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:57
2019-02-18
Vi är positiva till att Entrén till Ytterby utvecklas men vill framföra följande synpunkter på redovisade
samrådshandlingar.
1. Vi motsätter oss att bostäder tillåts ut mot Marstrandsvägen, väg 168, för den nya tillskapade byggrätten
åt nordost. Detta medför stor påverkan med insyn på vår fastighet. Vi vill därför att ändamålet bostad tas
bort och enbart tillåts in mot söder.
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2. Vi motsätter oss även att byggnadshöjd och nockhöjd ut mot Marstrandsvägen är för hög vilket påverkar
oss negativt genom försämrade ljusförhållanden och insyn. Därför vill vi att byggnadshöjden sänks till 9
meter och nockhöjden sätts till 10 meter. Vi menar att de illustrerade byggnadskropparna och redovisning
av 2-3 våningar på illustrationsritningen i annat fall är missvisande och vilseledande. Illustrerade
byggnadskroppar har ingen eller mycket flack taklutning och illustrerar 2 våningar.
3. Vi vill även att bebyggelsen placeras längre ifrån bäcken för att freda natur och djurliv och framförallt
säkerställa stabilitet i markförhållanden och klara dagvattenhantering och eventuellt framtida skyfall med
fara för översvämning. Det är även önskvärt med allmän gångväg på båda sidor om bäckfåran.
Geotekniska frågor
Kompletterade geoteknisk undersökning förutsetts ske i samband med fortsatt projektering, Angränsade
fastigheter måste besiktigas m h t den kvicklera som finns i området innan mark och pålningsarbeten
påbörjas.
Hänvisning till rådande instabilitet längs bäcken och föreslagna avschaktningar så kommer övre släntkrönet
ligga 14m från bäcken om man försiktigt räknar med nivåskillnad bäckbotten och mark på 3m
(schaktlutning 1:3 ger 9m samt plan yta 5m mellan slänter, figur 3). Hur löser man i så fall att placera
byggnadskropparna så nära bäcken som 7-10 m enl illustration (figur 1). Större delen av parkering söder om
fastigheten Luren enl illustrationen hamnar i avschaktning/släntsområdet (figur 2). Illustrationen kan även
här vara missvisande och vilseledande eller hur tänker man lösa detta?
Föreligger det risk för instabilitet på den motsatta sidan av bäcken utanför planområdet när man utför
kraftiga avschaktning inom planområdet?
Naturfrågor.
Hur säkerställer man miljön för fiskbeståndet i Kyrkbäcken? Beskuggning, rötter o stammar är en viktig
komponent för uppväxtmiljön. Motsatt sida av bäcken samt bäckbotten lämnas orörd inklusive vegetation
utom planområdet.
Hur undviker man slamning och läckage av finkornigt material under byggtiden?
Bullerfrågor
Befintligt fastigheter norr om Marstrandsvägen har idag höga bullervärden. Byggnation på södra sidan av
Väg 168 kommer att påverka bullernivåer negativt på norra sidan. Hur anpassas val av material och
fasadutformning för att inte reflektera buller till norra sidan?
Luftmiljöfrågor
Hur säkerställas att den nya bebyggelsen inte förvärrar den redan nu dåliga luftmiljön vid Marstrandsvägen?
Då planförslaget bildar en skärm på sydsidan av Marstrandvägen kommer luftväxlingen på norrsidan att
påverkas negativet, detta på grund av vinden ofta kommer från syd och sydväst. Idag märker man tydligt
redan av den dåliga luften som orsakas av stor trafikbelastning och köbildning i båda riktningarna. Även
märkbar luftförsämring från Preem märks.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan byggrätten inom aktuell detaljplan och byggnaden på Ytterby-Tunge 1:73 blir drygt 50 meter. I en
tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Byggnader med tre våningar och högre finns inom Ytterby.
Insynen till följd av planförslaget bedöms därför som rimlig. Påverkan på skuggning blir begränsad. Bostäder närmast
Marstrandsvägen är inte längre aktuellt. I planeringen av området kring bäcken kopplat till aktuell detaljplan samt fördjupad
översiktsplan för Ytterby studeras stråk längs bäckens östra respektive södra sida. Dessa stråk är bättre kopplade till andra
stråk och blir därför mer tillgängliga för allmänheten. Dubbla stråk bedöms därför inte vara nödvändigt. Ur natursynpunkt är
vegetation söder om bäcken av större vikt då den skuggar bäckfåran. Lämplig vegetation kommer att återplanteras norr om
bäcken. Hänsyn kommer att tas till bäckmiljön och öringsbeståndet. Genomförandet av åtgärderna anpassas till
naturförhållandena.
Geoteknisk utredning har kompletterats med portrycksmätning och bedömning med utgångspunkt från detta. Förslaget till
åtgärder har därefter setts över. Erforderliga besiktningar av angränsande fastigheter åligger byggherren.
Bullerreflexion från fasader och mark ingår i bullerberäkningarna.
Luftkvalitetsutredning med modellberäkning och mätning har utförts. Denna visar att miljökvalitetsnormerna för luft inte
riskerar att överskridas. I några fall överskrids den nedre utvärderingströskeln (NUT).

ÖVRIGA
YTTRANDE
Naturskyddsföreningen
2019-02-19
Vi anser att det är bra att utbyggnad görs i en befintlig tätort där det finns tillgång till kollektivtrafik samt
gångbana och cykelbana till Kungälv.
Naturskyddsföreningen har beretts tillfälle inkomma med synpunkter på ovanstående detaljplan och yttrar
sig enligt följande förslag:
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• Ett rikt växt och djurliv.
Stor omsorg måste ges för att behålla och förstärka naturvärdena. Det gäller även att informera
entreprenörerna under utbyggnadstiden. Lämpliga träd och buskar (även bärande) behöver planteras på
bäckens norra sida där marknivån sänks mot stranden. Detta för att gynna den biologiska mångfalden och
minska risken för grumling av bäcken.
• Hållbart byggande
- Boverket har nyligen haft nya energiregler ute på remiss som skärper energikraven kraftigt år 2020. Detta
som svar på EU:s krav på att alla nya hus som byggs 2020 och senare klarar kravet på nollenergi. Dessa krav
måste föras in som krav här.

- Trä skall användas som byggnadsmaterial för att minska klimatpåverkan.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avsikten är att återplantera på norra sidan bäcken på med växtlighet som bl.a. gynnar öringsbeståndet. Detta utförs i
samverkan mellan byggherren och kommunen. Genomförandet ska beakta naturvärden, vilket bl.a. som föreningen nämnder
kan ställa krav på att grumling inte sker. Kommunen har inte rätt att ställa högre krav på energistandard i detaljplanen. Om
kraven skärps, ska kommunen naturligtvis granska så att de nya kraven efterföljs. Byggherren har fått föreningens yttrande för
kännedom.
YTTRANDE
Anonym
2019-02-12
Tummen upp från mig! Bort med soptippen och in med något coolt som man slipper skämmas över.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.
YTTRANDE
Boende vid Solvagnsgatan 14
2019-01-26
Fruktansvärt fula byggnader. En sådan entré vill vi inte ha till Ytterby!
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
De illustrationer som finns i planen är tidiga skisser. Byggherren kommer att vidareutveckla utformningen när de har tydligare
underlag för byggnadernas innehåll. Byggherren har fått föreningens yttrande för kännedom.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
• Uppdaterad trafikutredning
• Luftmiljöutredning som visar på låga föroreningsvärden
• Utredning avseende farligt gods och planbestämmelser som säkerställer utredningens förslag till
åtgärder
• Komplettering av geoteknisk utredning och uppdatering av erforderliga planbestämmelser
• Utredning av förekomst av grodor, vilket inte kunde påvisas
• Justering av plankarta och bestämmelser med utgångspunkt från Lantmäteriets synpunkter
• Uppdaterad bullerutredning med horisontår 2045
• Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in och beslut om denna har fattats
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts:
• För Pumpen tre har bostadsändamål tagits bort och tillåten höjd sänkts till högst 5 meter
• Byggnader medges inte mellan fastigheten Luren 1 och Kyrkebäcken
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen
SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I PLANFÖRSLAGET:
Sakägare
Synpunkt
Skede
Preem
Ökad trafik kan försvåra för
Samråd
kunder
Fastighetsägare Tunge 1:290
Trafikbuller, olycksrisker
Samråd
Fastighetsägare Tunge 1:55
Trafikbuller, sättningar, störningar Samråd
vid byggnation
Fastighetsägare Tunge 1:53
För höga byggnader ger insyn
Samråd
Fastighetsägare 1:286
Trafik, olycksrisker för skolbarn
Samråd
Två fastighetsägare Tunge 1:57
Ljusförhållanden, insyn,
Samråd
naturmiljö, geoteknik, buller,
luftmilijö
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås godkänner planförslaget för granskning enligt PBL (2010:900) 5:18.
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 17 september 2021

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Kenneth Fondén
Planhandläggare
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Beslut om antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr
KS2020/0997-31)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa
den kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt
att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre
fastigheterna inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars –
25 mars med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för
granskning 1 juli– 20 augusti 2021.
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort.
Planområdet ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet
omfattar totalt tre fastigheter.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Juridisk bedömning
Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens
granskningsyttrande för översiktsplanen och har inte ett betydande intresse för allmänheten.

Bakgrund
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa
den kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt
att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre
fastigheterna inom planområdet.
ADRESS

PLAN
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0303-23 80 00
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Gällande detaljplan 878 (lagakraftvunnen 1982) medger användningen bostadsändamål utan
byggrätt (prickad mark) på stor del av fastigheten Marstrand 44:2. En mindre del av Marstrand
44:2 är planlagd för parkering men hela norra delen av fastigheten används idag för kommunal
parkering.

Utsnitt från fastighetskartan. Planområdets avgränsning markerad med
streckad svart linje.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planförslaget innebär att Marstrand 44:2 i sin helhet planläggs för kvartersmark, parkering.
Genom att gällande tomtindelning upphävs, innebär planförslaget också att två delar av
Marstrand 44:2 överförs till 44:1, och en del av 44:1 överförs till 44:2. Fastigheten Marstrand
44:2 kommer i sin tur överföras till Kungälvs kommuns fastighet Marstrand 6:55.
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Områden markerade i rött kommer att överföras till Marstrand 44:1. Området markerat med blått
kommer att överföras till kommunens fastighet Marstrand 44:2.

Avsikten är också att den del av Marstrand 44:9 (som tidigare ägdes av kommunen och
arrenderas av fastighetsägaren till Marstrand 44:1 för trädgårdsändamål) ska förvärvas av
Marstrand 44:1.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen kan antas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planförslaget strider inte mot något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 bedöms inte vara relevant då större delen av de delmål som Agenda 2030
behandlar rör åtgärder på en högre nivå än aktuellt ärende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens översiktsplan har beaktats. Planområdet ingår i det område som är utpekat som
centrumområde i översiktsplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Föreslagen åtgärd bidrar till att Marstrandöns och Koöns parkeringsbehov uppfylls, vilket är
positivt för invånarna i Marstrand, medborgare i kommunen samt besökare till kommunen.
Genom att tomtindelningen upphävs uppkommer möjligheter till annan och mer likställd
fastighetsreglering mellan fastigheterna inom planområdet.
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Ekonomisk bedömning
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Kostnaderna för detaljplanen bekostas av kommunens
enhet Trafik-Gata-Park.
Planförslaget möjliggör en förändrad fastighetsreglering, vilket innebär en intäkt vid
försäljning av marken som ska överföras från kommunens fastighet Marstrand 44:2 till
Marstrand 44:1.
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering & myndighet

Anders Holm
Sektorschef samhälle & utveckling

Expedieras till:

Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan
Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan

För kännedom till:

Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
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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

Övriga handlingar:
•
•

Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-09-30

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 juni 2020. Den handläggs med standardförfarande i
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast fjärde kvartalet 2021.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också
att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och
44:9.

Huvuddrag

På Marstrand och inom aktuellt planområde finns äldre tomtindelningar. Tomtindelningar är en
tidigare administrativ bestämmelse från den upphävda byggnadslagen från 1947. Tomtindelningar
hade syfte att fördela hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare obligatoriska för att
kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. Sedan 2011 gäller tomtindelningar som
fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan. Eftersom det inte är möjligt att fastighetsreglera i
strid mot gällande tomtindelningar kan de därför försvåra och förhindra
fastighetsindelningsprocesser och plan- och byggärenden. För att underlätta
fastighetsindelningsprocesser är det angeläget att upphäva gällande tomtindelning.
Del av fastigheten Marstrand 44:2 används för kommunal parkering. Gällande stadsplan medger
dock användningen bostadsändamål, prickad mark, på stor del av fastigheten. För att möjliggöra
den verkliga användningen, parkering, är det angeläget att ändra markanvändningen i detaljplan.
I samband med att en ny detaljplan tas fram för aktuellt planområde, återinträder strandskyddet.
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet eftersom det är i anspråkstaget på ett sådant sätt
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort. Planområdet
ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge.

Utsnitt från
fastighetskartan. Den
röda pricken visar
planområdets placering
på Koön, Marstrand.
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Areal

Planområdet innefattar ca 1300kvm.

Markägoförhållanden

Marstrand 44:2 ägs av Kungälvs kommun.
Marstrand 44:1 och Marstrand 44:9 är privatägda.

Utsnitt från fastighetskartan. Planområdets avgränsning markerad med streckad svart linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger
centrumområde för aktuellt område.

Detaljplan

Planområdet omfattas av stadsplan ”del av Marstrand” akt nummer 878, lagakraftvunnen 198210-07. Stadsplanen omfattar den bebyggda delen av Marstrandsön och de äldsta bebyggda delarna
av Koön. Syftet med detaljplanen är att bevara Marstrands särdrag och följa Marstrands befintliga
bebyggelses utseende. För de aktuella fastigheterna Marstrand 44:1 och 44:9, anger detaljplanen
kvartersmark, användning bostäder, där placeringen av den befintliga bebyggelsen har varit
avgörande för byggrättens omfattning. Byggrätten är begränsad både i utbredning på mark och i
höjd till att samstämma med befintliga byggnaders volymer. Således säkerställer detaljplanen att
Marstrands bebyggelsestruktur bevaras.
Del av Marstrand 44:2 är planlagd för kvartersmark, bostadsändamål, prickad mark. En mindre
del av fastighetens nordöstra del är planlagd för specialområde, parkering.
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Urklipp ur gällande detaljplan över gällande område, planområdet markerat i rött.

Fastighetsindelning

För samtliga fastigheter gäller bestämmelserna i tomtindelning fastställd 1957-03-02, lantmäteriets
akt nummer, 14-MAR-667.

Gällande tomtindelning för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN

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

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)). Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § 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)).
Kommunens bedömning är att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ingen
strategisk miljöbedömning har därför utförts och ingen miljökonsekvensbeskrivning har
upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.
Detaljplanen syftar till att bevara befintlig bebyggelsestruktur inom bostadsfastigheterna, i
enlighet med gällande stadsplan. Markanvändningen ändras enbart för del av Marstrand 44:2, där
mark som används för parkering, är planlagd för bostadsändamål i gällande detaljplan.
Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte påverka den befintliga bebyggelsestrukturen.

Utsnitt från ortofoto 1971, som visar att fastigheten Marstrand 44:2 använts för
parkering/uppställning av båtar sedan lång tid tillbaka.
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Riksintressen

Friluftsliv (3 kap 6§ MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse för Friluftsliv. Upprättandet
av detaljplan bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset. Detta då området redan idag är
planlagt för kvartersmark och inga fysiska förändringar sker som konsekvens av ett upphävande.
Kulturmiljövård (3 kap 6§ MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse för Kulturmiljövård.
Upphävandet av tomtindelning påverkar endast hur fastighetsbildningen kan upphävas eller
regleras. Tidigare stadsplan, laga kraft 1982, reglerar bebyggelsens utformning och placering för
att bevara Marstrands särdrag. Bestämmelserna om utformning och placering har tolkats in i det
upprättade planförslaget och säkerställer således att nuvarande bebyggelsestruktur bevaras.
Planförslaget bedöms därför inte påverka riksintresset på ett väsentligt sätt.
Högexploaterad kust (4 kap MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.
Planområdet ligger inom område för tätbebyggelse och innebär inte någon påtaglig förändring av
bebyggelsemiljön. Planförslaget bedöms därför inte påverka riksintresset på ett väsentligt sätt.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer för vatten – Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska
områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).
Miljökvalitetsnormer finns framtagna för utomhusluft och vatten.
Planområdets recipient för dagvatten är Marstrandsfjorden som är klassad till måttlig ekologisk
status och kemisk status ej god. Miljökvalitetsnormen (MKN) är god ekologisk status senast 2027
samt god kemisk ytvattenstatus. Planförslagets genomförande bedöms inte motverka att god
ekologisk status kan uppnås eller bidra till försämring av den kemiska statusen. Planförslaget
påverkar inte hur marken kommer att nyttjas framöver jämfört med hur den nyttjas idag,
eftersom detaljplanen enbart syftar till att förändra ägandeförhållandena, därför bedöms inte
miljökvalitetsnormerna påverkas vare sig positivt eller negativt.

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)
Planområdet och majoriteten av nordvästra Koön
omfattas inte av strandskydd idag, på stora delar
har strandskydd aldrig funnits eftersom marken
redan var i anspråkstagen vid strandskyddets
införande 1975. Utanför detta gäller utökat
strandskydd, upp till 300 meter från strandlinjen.
När en detaljplan upphävs för att ersättas av en
ny, återinträder strandskyddsområde 0-100 meter
från strandlinjen. För att upphäva strandskyddet i
en detaljplan måste något av de sex särskilda skäl

Planområdet och majoriteten av nordvästra Koön
omfattas inte av strandskydd idag.
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som anges i Miljöbalkens 7 kap. 18 c § vara uppfyllt.
Särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet:
•

•

Planområdet är sedan tidigare i anspråkstaget och bebyggt. Planförslaget förändrar inte
byggrätternas placering eller utbredning inom fastigheterna. Planområdet saknar värden
för djur- och växtliv samt är i anspråkstaget på ett sådant sätt att det är inte är åtkomligt
för allmänheten.
Förslaget innebär att strandskyddet upphävs med stöd i 7 kap. 18c§ 1p. Miljöbalken, då
mark och vatten inom planområdet är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte.

För utökad beskrivning av bedömningen av upphävandet av strandskydd, se PM Underlag för
bedömning av upphävandet av strandskydd.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse
Förutsättningar
Marstrand 44:1 och 44:9 är bebyggda med friliggande trähus. På Marstrand 44:1 finns även en
komplementbyggnad.
Marstrand 44:2 upplåts för parkering.
Planförslag
Planförslaget innebär att fastigheterna Marstrand 44:1 och Marstrand 44:9 planläggs för bostäder.
Byggnadshöjden för huvudbyggnaderna regleras enligt tidigare stadsplan med plushöjd över
grundkartans nollplan. För fastigheten Marstrand 44:1 gäller högsta byggnadshöjd 7,0 meter och
för Marstrand 44:9 gäller 9,6 meter över grundkartans nollplan. Tak ska vara sadeltak med en
lutning på lägst 30o och högst 35 o. Takmaterialet ska vara rött, oglaserat taktegel. Byggnaders
fasader ska utföras av trä och ges milda, ljusa kulörer som ansluter till ortens traditionella färger.
Förutom befintliga huvudbyggnader får fastigheterna inte bebyggas, detta regleras med prickmark
i plankartan. Undantaget är egenskapsområde för komplementbyggnad på fastigheten Marstrand
44:1. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är tre meter. Taket måste utformas som
sadeltak.
Marstrand 44:2 får inte bebyggas, detta regleras med prickmark i plankartan.
Parkering, utfarter
Förutsättningar
Marstrand 44:1 angörs från Korsgatan i väst, och från parkeringen i norr. Marstrand 44:9 angörs
från Slottsgatan. Marstrand 44:2 upplåts för kommunal parkering. Fastigheten Marstrand 44:1
saknar parkering inom den egna fastigheten utan hyr parkering på kommunal mark. Fastigheten
Marstrand 44:9 har från Slottsgatan parkeringsmöjligheter inom den egna fastigheten.
Planförslag
Planförslaget innebär att Marstrand 44:2 planläggs för parkering. Del av Marstrand 44:2 kommer
förvärvas av Marstrand 44:1 för att möjliggöra parkering inom den egna fastigheten.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövården. Gällande stadsplan
beskriver Koöbebyggelsens särdrag enligt nedan.
Bebyggelsen i Marstrand och Koön karaktäriseras av friliggande trähus. Byggnaderna ligger dock
ofta tätt, är anpassade efter terrängen för att minimera behovet av sprängningar, samt placerade
med hänsyn till utblickar mot havet. Generellt har bebyggelsen höga socklar, stensocklar av gnejs,
som är anpassade efter bergets form. Entréerna har vindfång eller veranda. Taken är

10

9 Beslut om antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. - KS2020/0997-31 Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. : Planbeskrivning antagande 2021-10-20

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-10-20

företrädelsevis av sadeltak med rött taktegel. Räcken på trappor eller staket på terrassmurar är av
spjältyp, vitmålade och mycket karaktäristiska för Marstrand bebyggelse.
Gaturummen karaktäriseras av tydliga avgränsningar mellan trädgård och gata i form av murar
(ibland delvis skapade av berg) och vitt spjälstaket. I vissa fall ligger byggnadsgrund och fasadliv
direkt i gräns med gatan.

Utsnitt från gällande detaljplan aktnummer 878.
Fasaderna är av ljusa kulörer, många gånger vita, med locklistpanel. Panel, dörr och
fönsteromfattningar, sockelbrädor, takfötter och vindskivor är ofta målade i samma kulör.
Detaljer som till exempel fönsterbågar och dörrkarmar är ofta gröna. Fönstren är uppdelade i
åtskilda rutor med spröjs. Byggnadernas detaljer är ofta utformade så att de fyller en praktisk
funktion.
Byggnadsvolymernas proportioner (längd, bredd och höjd) i förhållande till fönstrens placering
(tätheten mellan fönstren och förhållandet mellan fönster och vägg) samt fönstrens storlek (höjd
och bredd) är noga utstuderade för att skapa proportionerliga byggnader med en rytm i fasaderna.
Planförslag
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelsestruktur bevaras och säkerställs. Byggrätten är
begränsad både i utbredning på mark och i höjd till att samstämma med befintliga byggnaders
volymer, på samma sätt som i tidigare stadsplan.
Bevarandet säkerställs också genom särskild bestämmelse att byggnadernas yttre ska gestaltas
med särskilt beaktande av ortens särpräglade miljö, och med hänsyn till riksintresset för
kulturmiljövården. En förutsättning för att beakta och stärka Koöbebyggelsens särdrag, är att vid
bygglov säkerställa att byggnadsmaterial och dess behandling väljs med omsorg. Planbestämmelse
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för varsamhet säkerställer att huvudbyggnadernas fasader ska vara av trä och ges mild, ljus kulör.
planförslaget reglerar även att taken ska vara av sadeltakstyp med rött, oglaserat taktegel.
För att bevara tomternas och gatornas karaktär ska den tydliga avgränsningen mellan gata och
tomt bevaras. Detta säkerställs i särskilt planbestämmelse. Inom aktuella tomter finns en
blandning av avgränsningar i form av murar av sten, berg, husgrund eller staket (vitt spjälstaket).
Tomtindelning
Förutsättningar
Tomtindelning från 1957 gäller för samtliga fastigheter inom planområdet, lantmäteriets akt
nummer, 14-MAR-667.
Planförslag
Planförslaget innebär att tomtindelning fastställd 1957, lantmäteriets akt nummer 14-MAR-667,
upphävs.

Gällande tomtindelning upphävs inom planområdet.
Dagvatten
Förutsättningar:
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom planområdet finns
två bostadsfastigheter och en mindre parkeringsyta. Bostadsfastigheternas tomt och byggnader
med tegeltak bedöms inte belasta dagvattnet. Parkeringsytan belastar dagvattnet lätt, parkeringens
ytskikt är genomsläppligt grus som infiltrerar och renar vattnet från partiklar. Recipient för
dagvatten är Marstrandsfjorden, som är klassad till måttlig ekologisk status och kemisk status ej
god. Miljökvalitetsnormen (MKN) är god ekologisk status senast 2027 samt god kemisk
ytvattenstatus.
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Förändringar:
Planförslaget syftar till att ändra ägarförhållande inom redan bebyggt område. Förslaget innebär
ingen påverkan på dagvattenbelastningen då ingen förändring av hårdgöringsgraden sker inom
planområde. Upprättandet av detaljplanen inte kommer att påverka nuvarande hantering och
avledning av dagvattnet ifrån planområdet. Förslaget bidrar varken positiv eller negativ påverkan
på recipientens ekologiska eller kemiska status.
Risk för översvämningar
Förutsättningar
Skyfall

Planområdet har god avrinning av regnvatten vid ett eventuellt skyfall, då marken sluttar starkt
mot havet. Vid skyfall rinner vattnet uppifrån via gatorna ner till havet, vilket innebär att
planområdet inte påverkas av vatten utifrån i större utsträckning.

Skyfallskartering över aktuellt planområde och omgivning. Skyfallskarteringen är
beräknad på ett 100-års regn inklusive en klimatfaktor på 1,25.
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Utsnitt ur fastighetskarta som visar höjdkurvor. Marknivåerna varierar starkt inom planområdet,
med lutning mot strandkanten.
Stigande havsnivåer

Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till havet. Högsta uppmätta vattenstånd med dagens
medelvattenstånd är 1,725 m. På grund av klimatförändringar kommer medelhavsnivån att stiga,
vilket innebär att även det högsta vattenståndet kommer att
öka. Det högsta vattenståndet beräknas uppgå till 2,4 meter
år 2100. Det högsta vattenståndet inträffar oftast enbart
under en kort tid, under några timmar, men på grund av
klimatförändringarna och extremväder beräknar man att det
tillståndet kommer inträffa mer frekvent än idag.
Bostadsbebyggelse bör därför undvikas inom zon 3 och 4,
enligt Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands
dokument ”Stigande vatten”, utan att istället placeras på en
höjd med 0,5 eller 1 meters marginal (säkerhetsmarginal 1
och säkerhetsmarginal 2 är 2,9 m respektive 3,4 m enligt
planeringsnivåerna i Länsstyrelsen i Västra Götalands
Faktablad – Kusten.
Inom planområdet är det framförallt bostadsfastigheten
Marstrand 44:1 samt parkeringsytan inom Marstrand 44:2
som påverkas redan idag vid höga vattenstånd och som sannolikt kommer påverkas allt oftare i
framtiden. Högt vattenstånd kan innebära skador på byggnader och tillgänglighetsproblem.
Marstrand 44:2 består framförallt av hårdgjord yta med låg infiltrationskapacitet och vid skyfall
rinner vattnet ut i havet. Vid höga havsvattenstånd innebär detta dock att vattnet inte kan rinna
undan. Huvudbyggnaden på Marstrand 44:9 ligger ovanpå en stigande klippvägg, och är därför en
naturligt upphöjd.
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och bebyggelsen på Marstrand 44:1 är av
äldre karaktär, som bidrar till riksintresset i sin helhet. Bevarandet av kulturmiljön och dess
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befintliga byggnader står därför i konflikt mot översvämningsrisken. Äldre byggnader kan även
vara känsligare för översvämningar och riskerar att skadas.

Karta över högsta havsvattennivå, år 2100 (+2,4m, blå), samt nivåerna för marginal på +2,9m (orange) samt +3,4 (röd).

Planförslag
Skyfall

Planförslaget innebär inga förändringar i befintlig bebyggelsestruktur. Planområdet tillför inte
vattenmängder på omkringliggande bebyggelse och påverkar således ingen fastighet runt
planområdet negativt. Skulle högt havsvattenstånd och 100-års regn inträffa samtidigt kommer
regnvattnet ha problem att rinna undan.
Stigande havsnivåer

För att uppfylla säkerhetsmarginal på 0,5-1 meter meter över högsta vattenstånd - bör ny
bostadsbebyggelse placeras minst 2,9-3,4 meter över nuvarande medelhavsnivå, enligt
planeringsnivåerna i Länsstyrelsen i Västra Götalands Faktablad – Kusten.
Översvämningsrisken på grund av stigande havsnivåer är överhängande och påverkar Marstrands
bebyggelse i stort. Risken för översvämningar måste hanteras och lösas i ett större sammanhang
för att skydda kulturmiljön i Marstrand som helhet. Närheten till havet präglar bebyggelsen och
det är svårt att anordna permanenta skyddsbarriärer mot höga vattenstånd utan att allvarligt
förändra eller skada miljön negativt. Inom planområdet är det problematiskt att anordna skydd
mot översvämning, sett till platsbrist samt risken för negativ påverkan på kulturmiljön och
angränsande hamnområde. En mindre vall eller liknande inom planområdet kan även ge motsatt
effekt och påverka omkringliggande bebyggelse negativt. Genom att ta ett helhetsgrepp över
risken kan åtgärder som tex. vågbrytare skydda en större del av bebyggelsen.
Fastigheterna inom planområdet är redan bebyggda och bedömningen är att översvämningsrisken
kan tolereras för befintlig bebyggelse inom planområdet. Risken för översvämningar måste dock
utredas och åtgärdas på en övergripande nivå, inom de närmsta åren för att undvika skador på
befintlig bebyggelse och kulturmiljön.
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Vid händelse att bostadsbyggnad skulle brinna ner eller av annan anledning rivas och
återuppföras, ska hänsyn till risk för framtida höga vattenstånd vid byggnation tas. För att skydda
en eventuell nybyggnad från naturlig översvämmande vatten har därför en planbestämmelse
införts att huvudbyggnad ska utföras med vattentät konstruktion.

PLANBESTÄMMELSER
Markanvändning
Kvartersmark
Planområdet omfattar enbart kvartersmark. Den största delen av kvartersmarken planläggs för
bostadsändamål. En mindre del planläggs för parkering.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Bestämmelserna för bebyggandets omfattning grundar sig främst i befintliga byggnaders
utbredning samt gällande stadsplan.
Förslaget innebär att mark för bostadsändamål får bebyggas enligt nuvarande huvudbyggnads
utbredning. I övrigt får marken inte förses med byggnad, med undantag för en
komplementbyggnad på fastigheten Marstrand 44:1.
Mark planlagd för parkering får inte förses med byggnad.
Utförande
Vid nybyggnad ska huvudbyggnad utföras med vattentät konstruktion så att byggnad skyddas
från naturligt översvämmande vatten.
Höjd och takvinkel
Höjden på byggnaderna föreslås regleras med byggnadshöjd över angivet nollplan. Det innebär
att huvudbyggnaden på fastigheten Marstrand 44:1 får uppföras till högst +7,0 meter.
Huvudbyggnaden på fastigheten Marstrand 44:9 får uppföras till högst +9,6 meter. Takvinkeln
ska vara mellan 30 och 35 grader.
Komplementbyggnad får uppföras till högst 3,0 meter i byggnadshöjd.
Utformning
Förslaget innebär att takmaterial ska vara rött, oglaserat tegel och vara utformat som sadeltak.
På fastigheten Marstrand 44:1 får frontespis uppföras utöver gällande byggnadshöjd.
Varsamhet
Förslaget reglerar att fasader ska vara av trä, som ska målas med mild, ljus färg. Byggnaders yttre
ska också gestaltas med särskilt beaktande av ortens särpräglade miljö, vilken är av riksintresse
från kulturhistorisk synpunkt. Ortens särpräglade miljö beskrivs i planbeskrivningen, under
Kulturmiljö på sidan 10-11.
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Föreslaget reglerar även att tomters karaktär gällande att den tydliga avgränsningen mot gata ska
bevaras. Avgränsningarna som finns inom planområdet är en variation av murar av sten,
husgrund, berg och vitt spjälstaket.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från och med det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Genomförandetid innebär bl.a. att om en detaljplan ersätts med en ny, ändras eller upphävs
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada
som uppkommer för dem. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter en detaljplan att
gälla. Den kan dock ersättas med en ny, ändras eller upphävas utan att rättigheter, såsom
outnyttjade större byggrätter som uppkommit genom planen, behöver beaktas och kompenseras.
Strandskydd
Strandskyddet är idag upphävt för hela planområdet men återinträder genom upprättandet av en
denna nya detaljplan. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela planområdet.
Upplysningar
Tomtindelning (lantmäteriets aktnummer 14-MAR-667) fastställd 1957-03-02 upphävs för
samtliga fastigheter inom planområdet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms vara i god överenstämmelse med såväl nationella som lokala miljömål.

Konsekvenser för kulturmiljön

Bestämmelserna från stadsplan ”del av Marstrand”, aktnummer 878, lagakraftvunnen 1982-10-07
har tolkats och används för fastigheterna inom det aktuella planområdet. Denna detaljplan
kommer varken begränsa eller tillåta mer än gällande stadsplan då byggnadernas utbredning och
höjd regleras likt tidigare stadsplan.
Upphävandet av tomtindelningen innebär att annan fastighetsindelning än tidigare är möjlig.
Fastighetsindelningen bedöms ej påverka kulturmiljön då bebyggelsens omfattning är densamma.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5år.
Fastighetsindelning
Upprättande av detaljplan innebär att tomtindelning fastställd 1957 (14-MAR-667) upphävs.
Eventuell ny fastighetsbildning ska prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Efter
upphävandet, när beslut om antagande av detaljplan vunnit laga kraft, kan önskad
fastighetsbildning ske.
Huvudmannaskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap ej är aktuell.

Markförvärv

Fastighetsägare till Marstrand 44:1 ska förvärva två mindre delar av Marstrand 44:2. En mindre
del av Marstrand 44:1 kommer överföras till Marstrand 44:2. Fastighetsägare till Marstrand 44:1
kommer även förvärva del av Marstrand 44:9.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastigheterna Marstrand 44:1 och Marstrand 44:2 är privatägda. Marstrand 44:2 ägs av Kungälvs
kommun.
Fastighetsbildning
Del av Marstrand 44:2 och del av Marstrand 44:9 kommer överföras till 44:1. Fastigheten
Marstrand 44:2 kommer överföras till Kungälvs kommuns fastighet Marstrand 6:55.
Ansökan om fastighetsbildning söks av berörda fastighetsägare. Kostnaden för
fastighetsbildningen fördelas mellan fastighetsägarna. Överenskommelse om fastighetsreglering
kommer att tecknas, där även fördelning av fastighetsbildningskostnaden regleras.
Kommunen kommer att tillse att fastighetsbildning söks för genomförande av detaljplanen i den
del som berör den kommunala parkeringen på Marstrand 44:2.
Gemensamhetsanläggningar
Det finns inte några befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet och det är inte
aktuellt att inrätta några nya till följd av nu aktuell planläggning.
Ledningsrätt
Det finns inte några befintliga ledningsrätter inom det aktuella planområdet.
Servitut
Det finns inte några befintliga servitut inom aktuellt planområde.
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Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Planarbetet bekostas av Kungälvs kommuns enhet Trafik-Gata-Park. Ett plankostnadsavtal har
upprättats.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ida Andersson, Planarkitekt, Samhälle och utveckling/Plan
Ann Ek, Parkeringshandläggare, Samhälle och utveckling/Trafik-Gata-Park
Johan Hellborg, Planarkitekt, Samhälle och utveckling/Plan
Charlotta Lindström, Mark- och exploateringsingenjör, Samhälle och utveckling/Kart och Mark
Jimmy Sandberg, Parkeringshandläggare, Samhälle och utveckling/Trafik-Gata-Park

Kungälvs kommun 2021-10-20
För Samhälle och utveckling

Ida Andersson
Planarkitekt

Ida Brogran
Enhetschef Plan
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på

PLANKARTA

fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också att upphäva
gällande fastighetsindelningsbestämmelser för
fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

6:69

Användningsgräns
Egenskapsgräns

MARSTRAND

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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1.38

6:55
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P

1.61

1.64
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44:2
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44:6

1.58
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1.60

42:6

E 125600
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2

B

4.50

30-35
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f1 f2 b1
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b1 30-35

42:2

3

Högsta byggnadshöjd i meter ,

30-35

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,

f1

44:13
+9.6

+7.0

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

q1

E 125700

3

44:1 f

44:12

2.623.46 3.613.77
4.87

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,

tan
sga

44:9

tt
Slo
5.1

Tak ska vara av rött oglaserat taktegel,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Tak ska utformas som sadeltak,

f3

Frontespis får uppföras utöver gällande byggnadshöjd,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Utförande
b1

Vid nybyggnad ska huvudbyggnad utföras med vattentät
konstruktion så att byggnad skyddas från naturligt översvämmande
vatten., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd av kulturvärden

54:5

q1

Tomtens karaktär vad gäller tydlig avgränsning mot gata i form av
mur, berg, husgrund och staket ska bevaras, 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet

N 6418900

44:10

54:4

5.1
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4
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54:3

54:1

42:3

Sve

4.7
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Fasader ska vara av trä och målas med mild, ljus kulör ,

k2

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av ortens
särpräglade miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk
synpunkt., 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

4 kap. 16 § 1 st

2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,

4 kap. 21 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet.,

4 kap. 17 §

Extra

54:2

aga

52:1

N 6418900

k1

Upplysningar
PBL2010:900

54:9

Höjdsystem: RH2000
Tomtindelning 14-MAR-667 (fastställd 1957-03-02) upphävs inom hela planområdet.
Grundkartans aktualitetsdatum: 2021-01-11

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
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PM – Underlag för Bedömning av upphävandet av strandskydd
inom detaljplan för Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9

Planområdet ligger i direkt anslutning till vatten, en mindre del av planområdet (ca 90m2) är
öppen vattenyta. Det aktuella planområdet omfattas inte av strandskydd idag. När en detaljplan
upphävs för att ersättas av en ny, återinträder strandskyddsområde 0-100 meter från strandlinjen.
För att upphäva strandskyddet i detaljplan måste något av de sex särskilda skäl som anges i
Miljöbalkens 7 kap. 18c § vara uppfyllt.
Strandskyddet gäller inte för denna del av nordvästra Koön, inklusive omgivande vattenområde.
Närmsta strandskydd ligger ca 500 meter från planområdet. Strandskydd har aldrig funnits inom
majoriteten av området eftersom marken redan var i anspråkstagen vid strandskyddets införande
1975.

Planområdet och kringliggande mark- och vattenområde (ca 500 meters radie) på
Koön omfattas inte av strandskydd. Den röda pricken symboliserar planområdets
placering.
Marstrand 44:2 – Marstrand 44:2 utgörs av kvartersmark med parkering, en anlagd och hårdgjord
yta som saknar betydelse för djur- och växtliv. Ytan är del av en större parkeringsyta som används
för uthyrning av parkering till enskilda fastighetsägare. Fastigheten är omgiven av tomtmark och
en stor, etablerad hamn. Fastigheten har varit i anspråkstagen för parkering/båtuppställning
sedan början av 1900-talet. I gällande stadsplan är del av fastigheten planlagd för bostadsändamål
och viss del specialområdet parkering (idag att likställa med kvartersmark parkering).
Planförslaget innebär enbart en formalitet att ändra till den markanvändning som rent fysiskt
finns på platsen, det vill säga parkering. Ytan är i teorin tillgänglig för allmänheten, men
fastighetens placering innebär att den saknar betydelse för allmänhetens tillgång till strandkanten.
Marstrand 44:1 och 44:9 – Fastigheterna Marstrand 44:1 och 44:9 utgörs idag av beslutade
tomtplatser (enligt tomtindelning samt gällande stadsplan) och väletablerade hemfridszoner som
är bebyggda sedan lång tid tillbaka. Fastigheterna omfattar ca 609m2 respektive 526m2.
Bebyggelsen på fastigheterna är en förutsättning för att upprätthålla det kulturhistoriska värdet i
Marstrand.
Vattenytan – Den öppna vattenytan inom fastigheten Marstrand 44:1 omfattar ca 90m2.
Vattenområdet används för båtförankring. Länsstyrelsen beslutade 2016 att godkänna anmälan
där fastighetsägare till Marstrand 44:1 ansökt om att muddra fram till den privata båtplatsen som
ligger inom fastigheten. Muddringen syftade både till att möjliggöra framförande av båt men även
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för att skapa bättre flöde och undvika stillastående vatten vid lågvatten. Flygfoton visar att ytan
används för båtplats sedan åtminstone 60 år tillbaka.
Vattenytan angränsar direkt mot tomtmark och etablerad hemfridszon och är inte tillgänglig från
land. Teoretiskt sätt är ytan enbart tillgänglig från vatten. Vattenytan ligger längst in i Muskeviken
och är omringat av ett hamnområde. Inom hamnområdet finns en av Koöns två största
hamnverksamheter och väster om planområdet pågår även varvsverksamhet. Inom hamnområdet
pågår flertalet verksamheter och delar av området är inte åtkomliga för allmänheten. Inom
hamnområdet förekommer ofta exempelvis muddring och andra åtgärder som förändrar botten
samt anläggandet av bryggor och kajer. Området saknar därför även betydelse för djur- och
växlighet.
SAMMANFATTNING

Sammantaget råder speciella förutsättningar i planområdet som är i anspråkstaget, tidigare inte
omfattas av strandskydd samt att strandskyddet är upphävt kring ett stort område kring
planområdet.
Planområdet består i huvudsak av två privata tomter som i sin helhet saknar betydelse för
allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt djur- och växtliv. Planförslaget förändrar inte
byggrätternas placering eller utbredning inom fastigheterna. Parkeringsytan inom området är
hårdgjord och saknar betydelse för djur- och växtliv. Detsamma gäller den öppna vattenytan som
ligger längst in i ett hamnområde där muddring och annan påverkan på botten och vattnet
påverkar förutsättningarna för djur- och växtliv. Vattenytan är inte heller brukbar eller åtkomlig
för allmänheten eftersom den är omringad av privat tomtmark och hamnområde, och används
för en pågående verksamhet i form av privat båtplats. Sett till planområdets och vattenytans
användning, omgivningarna, ringa storlek samt att strandskyddet är upphävt kring området kan
allmänhetens åtkomst inte säkerställas och strandskyddets syften inte uppfyllas.

KARTBILAGOR

Planområdet ligger längst in i ett hamnområde.
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Mot norr är planområdet omgärdat av
ett hamnområde, inklusive
varvsverksamhet. Strandskyddet gäller
inte inom hamnen.

Bild över fastigheten Marstrand 44:1nordvästra hörn, som visar vattenytan inom fastigheten. Den röda linjen
symboliserar fastighetsgränsen.

Bilden till vänster är tagen från Marstrand
44:2 med utblick mot väst. Den röda linjen symboliserar den norra planområdesgränsen. Strandskyddet är
upphävt utanför planområdet. Allmänhetens åtkomst till området kan därför inte säkerställas.
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Detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl.
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Det rubricerade förslaget daterat 2021-06-21 har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18),
mellan den 1 juli 2021 och den 20 augusti 2021 i Stadshuset och på Kungälvs kommuns hemsida. Fastighetsägare
kontaktades brevledes.
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SAMMANFATTNING
Till samhälle och utveckling har nedanstående yttranden, vilka sammanfattas och kommenteras, inkommit under
granskningstiden.
Under granskningstiden har det inkommit 3st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt inga yttrande från privatpersoner.
Under samrådstiden (10 mars – 25 mars 2021) inkom 3 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt två yttrande från privatpersoner.
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2020/0997.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Av synpunkterna nedan kvarstår länsstyrelsens yttrande gällande upphävande av strandskydd inom planområdet.
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STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Samrådsyttrande 2021-03-29
Länsstyrelsens samlade bedömning
För att planen inte ska prövas av Länsstyrelsen behöver kommunen:
• Hantera att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Beskriva förutsättningarna för dagvattenhanteringen samt påverkan på MKN-vatten.
För att säkerställa planens lämplighet bör kommunen även:
• Utreda och säkerställa översvämningsåtgärder ytterligare på en mer övergripande nivå.
Granskningsyttrande 2021-08-20
Länsstyrelsen befarar att:
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Strandskydd
De synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet gällande upphävandet av strandskyddet kvarstår
eftersom kommunen inte har anpassat planområdet efter strandlinjen eller låtit vattenytan omfattas av strandskydd.
Även fast ytan må vara liten kvarstår det faktum att det inte går att åberopa något av de särskilda skäl som ligger till
grund för ett upphävande enligt 7 kap 18c § miljöbalken. Från planbeskrivningen framgår det att kommunen ämnar
upphäva strandskyddet med det särskilda skälet att platsen är ianspråktagen. Enligt praxis, se exempelvis MÖD
2011:42 och MÖD M 9800-20, gäller att även om ett landområde i direkt anslutning till vattnet är ianspråktaget ska
vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för allmänheten. Det innebär i praktiken att vattenområden som regel
inte kan anses vara ianspråktagna på sådant sätt som avses i 7 kap 18c § miljöbalken.
Synpunkter i övrigt
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att detaljplanen inte riskerar att påverka MKN vatten för Marstrandsfjorden under förutsättning att det inte
tillkommer fler hårdgjorda ytor än de som anges i underlaget.

Kommunens svar:
Mellan samråd och granskning har planbeskrivningen kompletterats med beskrivning av förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet, samt eventuell påverkan på MKN-vatten.
Plankartan har i granskningshandlingarna kompletterats med utförandebestämmelse b1, vid nybyggnad ska huvudbyggnad
utföras med vattentät konstruktion så att byggnad skyddas från naturligt översvämmande vatten.
Som komplement till granskningshandlingarna har ett PM – Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd tagits
fram för att djupare beskriva den bedömning som ligger till grund för upphävandet av strandskyddet inom
planområdet.
Kommunen kvarstår vid sin bedömning att strandskyddet inom planområdet kan upphävas utan strid mot
strandskyddsbestämmelserna. Detta med grund i att vattenytan inom området orimligt kan uppfylla strandskyddets
syften eftersom området saknar naturvärden och inte är tillgängligt för allmänheten samt att strandskyddet är upphävt
inom en radie av ca 450 meter kring planområdet.
Länsstyrelsen hänvisar i sitt granskningsyttrande till två domar (MÖD 2011:42 och MÖD M 9800-20). MÖD 2011:42
behandlar en dispens för brygga inom strandskyddat område. Aktuellt område har aldrig tidigare omfattats av
strandskydd och länsstyrelsen beviljade år 2016 ansökan om vattenverksamhet för fastighetsägaren till Marstrand 44:1
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(Lst diarienummer 535- 39604–2015). Anmälan omfattade underhållsmuddring för att möjliggöra båtplats invid
befintlig brygga, som ligger inom den aktuella vattenytan.
MÖD M 9800-20 är i stort sett inte jämförbar med aktuellt planområde då domen avser ett område som är utpekat
som ”särskilt värdefullt vatten” och utpekat för mycket högt naturvärde av naturvårdsverket. Vattenytan inom
planområdet ligger längst in i ett hamnområde och saknar betydelsefulla livsmiljöer för djurliv, då området nyttjats för
hamnändamål under lång tid och muddras kontinuerligt. Enligt domen var en bastu inte var tillräckligt för att ge
upphov till en hemfridszon inför byggnation av en brygga. Inom aktuell fastighet är det dock ett bostadshus som
ligger ca 4 meter från vattnet, och ytan är sedan tidigare i anspråkstagen för brygga och båtplats.
Bestämmelsen att upphäva strandskyddet inom planområdet kvarstår därför.

STATLIGA BOLAG
Skanova (Telia Company) AB
Yttrande 2021-03- 11
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av
rubricerat planförslag.
Kommunens svar:
Noteras.

REGIONALA ORGAN
Lantmäteriet
Samrådsyttrande 2021-03-25
Fastighetsrättsliga frågor
I planbeskrivningen på s. 17 har det smugit sig in en felskrivning. Kanske menar kommunen att ”fastighetsägare till
Marstrand 44:9 kommer förvärva den av Marstrand 44:2?
Planförslaget innebär även att markanvändning för parkering går in en bit på Marstrand 44:1 Därmed bör också en del
av Marstrand 44:1 överföras till Marstrand 44:2.
Grundkarta
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan saknas.
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning
Det anges inte något om vem som initierar och och bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet
av detaljplanen.

Granskningsyttrande 2021-08-19
Merparten av Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. Lantmäteriet anser fortfarande att följande
uppgifter bör kompletteras.
Grundkarta
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan saknas.
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Kommunens svar:
Texten kring fastighetsreglering och fastighetsbildning har justerats och förtydligats mellan samråd och granskning.
Plankartan har inför antagande kompletteras med aktualitetsdatum för grundkartan.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-08-16
Miljöenhetens synpunkter
Miljöenheten har inga synpunkter på planförslaget.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten anser överlag inte att
det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter
att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten har noterat redaktionella ändringar som meddelats Planhandläggaren separat.
Att medge byggrätt under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att säkerställa
byggnadstekniskt, men bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad.
Kommunens svar:
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägare Marstrand 44:1
Yttrande 2021-03-25
Fastighetsägaren till Marstrand 44:1 vill i större detalj se gränserna i detaljplanen som kommer utgöra nya gränser för
fastigheten i fråga.
”Kartan är i fråga i mitt tycke inte tillräckligt detaljerad för att möjliggöra för mig att ha en uppfattning om hur de nya gränserna
kommer att dras. Om gränsen flyttas en meter eller kanske mindre åt något håll kan få stor betydelse för områdets utnyttjande. Det kan
mycket väl hända att allt är helt OK men det kan jag i dagsläget inte bedöma”.
Kommunens svar:
Efter samrådet har fastighetsägaren och planhandläggaren träffats på plats för att diskutera gränsdragningarna. Efter
samrådet har därför gränsen mellan 44:2 och 44:1 justerats något.
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ÖVRIGA
Privatperson boende på Koön
Yttrande 2021-03-15
En privatperson utanför sakägarkretsen inkom med synpunkter kring fastighetsindelningen och tomtavgränsningar.
”Det är svårt att, på plankartan, med säkerhet utläsa var gränsen mellan fastigheterna Marstrand 44:2 och 44:9 går. I
planbeskrivningen finns det två illustrationer med ”utsnitt från fastighetskartan” som visar en sådan gräns men i ”Undersökning av
betydande miljöpåverkan” används illustrationer med en annan fastighetsgräns. Var går gränsen mellan Marstrand 44:2 och 44:9? Om
fastighetsgränsen har ändrats, när gjordes i så fall marköverföringen?”
”Hur definieras ”byggnad” när det gäller ”prickmarksbestämmelsen”? Är de tillåtet att bygga t.ex. insynsskyddade plank och murar som
kan påverka Slottsgatan, en av Marstrand finaste gatumiljöer, negativt?”
”Har ni som arbetar med plan och bygglov några riktlinjer för hur ni skall arbeta för att förekomma att traditionella tomtavgränsningar,
som vita spjälstaket, ofta i kombination med oxelhäckar, tas bort eller att nya avgränsningar, t.ex. ”plank”, tillkommer på ett sätt som
förändrar gatumiljön på ett oönskat sätt? Kanske är detta en plan som bör göras mer detaljerad än vanligt.”
Kommunens svar:
Fastighetsgränsen mellan Marstrand 44:2 och 44:9 har ändrats mellan det att Undersökningen av betydande
miljöpåverkan färdigställdes hösten 2020 till dess att samrådsförslaget togs fram. Lantmäteriförrättningen avslutades 9
dec 2020, och därefter fastställdes den nya gränsen kring årsskiftet. Det är gränserna i plankartan och
planbeskrivningen som gäller.
Plank och murar ingår inte definitionen av ”byggnad”. Murar och plank är delvis bygglovspliktiga,
och det är upp till bygglovenheten att vid ansökan bedöma lämpligheten, med hänsyn till
kulturmiljöns värden.
På uppkommen diskussion internt kring Koöns kulturmiljö och dess murar och plank, adderades en ny bestämmelse
till plankartan efter samrådet. Bestämmelsen q1 ”Tomters karaktär vad gäller tydlig avgränsning mot gata i form av
mur, berg och staket ska bevaras” syftar till att förhindra att murar av sten/berg samt staket rivs utan att ersättas av
murar/staket av samma karaktär.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
•

Länsstyrelsens synpunkt gällande strandskyddets upphävande i strid mot gällande strandskyddsbestämmelse
kvarstår.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har föranlett följande förändringar av planförslaget:
•

Information om grundkartans aktualitetsdatum har lagts till på plankartan

Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts:
•

Mindre justering av gräns mellan kvartersmark för bostad respektive parkering.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av planbeskrivningen
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Med detta föreslås att samhällsbyggnadsutskottet godkänner planförslaget samt föreslår kommunstyrelsen att anta det
rubricerade planförslaget.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 2021-09-21

Ida Brogren

Ida Andersson

Enhetschef Plan

Planhandläggare
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Handläggarens namn
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Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–
2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen förslag på
riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2).
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter.
Eventuella remissvar ska inkomma till Länsstyrelsen innan den 24 september 2021.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter över remissen för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2)
Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utvekling

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Anna Ulvehed
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Enligt sändlista

Samråd om riskhanteringsplan för Göteborg enligt
översvämningsdirektivet.
Bakgrund
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga
områden som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa.
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg,
Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk.
Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena.
Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och
åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ett samråd angående förslag på
riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Svarstid och kontaktuppgifter
Ni har härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Handlingarna
bifogas samt finns på Länsstyrelsens hemsida.
Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september. Skicka
synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se. I ämnesraden vänligen skriv diarienummer 451-18631-2021. Vi önskar ett gemensamt svar från respektive organisation.
Vid förfrågan erbjuder Länsstyrelsen att presentera riskhanteringsplanen för berörda kommuner, myndigheter och nätverk.
För frågor kontakta:
Håkan Alexandersson
010- 224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

Stephanie Hellstrand
010- 224 48 17
stephanie.hellstrand@lansstyrelsen.se
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Samrådsunderlag
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Enligt Översvämningsdirektivet 2007/60/EC
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Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, havet och skyfall.
Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i
Göta Älv, Mölndalsån och Säveån eller beräknat högsta nivå i havet kommer att få
omfattande konsekvenser i Göteborg med omnejd.
•
•
•
•
•
•

Omkring 3 400 boende och 1 500 arbetsställen med 21 500 anställda beräknas bli drabbade.
Mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation,
butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och
leda till att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att förflytta sig.
Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och
påverkar naturen i skyddade områden och den ekologiska statusen i samtliga vattenförekomster.
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas.
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastigheter, affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter, offentlig service
samt hamnar och industriverksamhet.

Denna riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för cykel 1. Det innebär att
större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan inte kan
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat. Göteborgs stad har flera pågående arbeten
för att hantera översvämningsproblematiken.
Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åtgärder kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd.
Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse,
Göteborgs stad, Trafikverket mfl. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning kommer
arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i Göteborg
att kunna beskrivas.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Efter att Europa drabbades av stora översvämningar under 2002 antog EU 2007 ett
direktiv för översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet. Syftet
med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler
på sex år där varje cykel består av tre steg.

Figur 1. Översvämningsdirektivets process.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Göteborg,
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås som är utpekade områden med betydande översvämningsrisk.
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Steg 2: Hot-och riskkartor
I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt
som riskerar att påverkas av översvämningar.
Steg 3: Riskhanteringsplan
I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna behandlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.
Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).

1.2.

Syfte och mål

Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken.
Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa
skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar.
Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

1.3.

Berörda aktörer

En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många
aktörer på olika nivåer blir berörda vid en översvämning. De aktörer som framförallt bedöms bli berörda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska översvämningsrisken i Göteborgs stad är:
-

Göteborgs stad
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Trafikverket
Privata aktörer och verksamhetsutövare
Boende, anställda och ägare inom berört område
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1.4.

Ansvar och roller

1.4.1.
MSB
MSB har ett övergripande ansvar för översvämningsdirektivets genomförande.
MSB är ansvarig myndighet för direktivet och har föreskriftsrätt för alla steg i
översvämningsförordningen och är den myndighet som rapporterar till EU.
1.4.2.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen arbetar mestadels med översvämningsrisker utifrån myndighetens
geografiska områdesansvar enligt förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap.
Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringsplanerna. Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstiftning och annat arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå översvämningsdirektivets syfte.
Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommunen och andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån
den här riskhanteringsplanen. Det finns åtgärder i riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen själva är ansvariga för, som faller under Länsstyrelsens ansvarsområden
men myndigheten får ingen speciell finansiering för att genomföra åtgärderna.
1.4.3.
Kommunen
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljön, och ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händelser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att ha tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service till invånarna.
Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen men styrs av andra lagar
och förordningar 1.
1.4.4.
Andra aktörer
Andra verksamhetsutövare kan vara både privata och offentliga aktörer. Privata
markägare, näringsinnehavare och övriga aktörer som berörs av en översvämning
har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa aktörer är dock viktiga
samrådsparter för att kunna bedöma konsekvenser av en översvämning och identifiera eventuella behov av åtgärder
Som fastighetsägare har den enskilde ett stort ansvar och skyldighet att skydda sig
själv och sin egendom vid översvämningar.

1.5.

Avgränsningar

Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifierats vid framtagningen av hot-och riskkartorna. Avrinningsområdet och delavrinningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.
Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljöbalken (1998:808).

1
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I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet, Göta Älv, Mölndalsån
och Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall.
Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendationer för hantering
av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018).
I detta arbete har inte tagits hänsyn till kombinationseffekter av hög nivå i havet
och höga flöden i Göta Älv, Mölndalsån och Säveån.
Målen i planen har formulerats utifrån fyra fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå målen i planen har åtgärder utformats för att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.
De åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra är begränsade till ordinarie tillsyns-,
gransknings- eller stödjande verksamhet. Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras vad gäller översvämningsrisken inom det
identifierade riskområdet.

1.6.

Tidplan

Framtagandet av riskhanteringsplanen sträcker sig över perioden 2020 - 2021. Planen gäller för den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.

Figur 2. Länsstyrelsens tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner.

1.7.

Termer och begrepp

Översvämning

Vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men
där vatten blir stående på grund av häftigt regn. (MSB, 2020b)
Sårbarhet
De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:3).
50-årsflöde
Inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år (MSB, 2019a).
100-årsflöde
Inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år (MSB, 2019a).
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BHF (beräknat högsta flöde)
Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar
till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad
mark etc. (MSB, 2019a).
Hotkartor
Detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med betydande översvämningsrisk.
Riskkartor
Kartor som visar vilka samhällsfunktioner och objekt inom områdena människors
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att påverkas av
översvämningar.
Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet (MSB, 2020c).
Distributionsbyggnad
Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation, värmecentral eller teknikhus för telefoni och bredband.
Miljö
På flera ställen i denna plan används begreppet miljö. Begreppet är hämtat från
olika vägledningar och lagstiftningar vilket innebär att det kan ha olika innebörd.
Miljön kan per definition inkludera natur/naturvärden men även kulturmiljö och
kulturarv samt kemiska miljön sett till utsläpp mm. Begreppet ska tolkas utifrån det
aktuella sammanhanget i planen.
Kulturarv
Avser alla materiella och immateriella uttryck (lämningar, föremål, konstruktioner,
miljöer, verksamheter, traditioner etc.) för mänsklig påverkan (Raä, 2017).
Kulturmiljö
Avser hela den av människor påverkande miljö, det vill säga som i varierande grad
präglas av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. (Raä, 2017)
Risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i kedjan för att reducera risker,
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (MSB,
2019b)
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2.

Betydande översvämningsrisk i Göteborg

I det första steget av tre enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
utförde MSB en preliminär bedömning av översvämningsrisker i svenska vattendrag. Under den första cykeln i arbetet med att identifiera områden med betydande
översvämningsrisk identifierades 18 områden i Sverige. Under den andra cykeln
gjordes en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk och nya
översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för
den andra cykeln var att även kustöversvämningar analyserades. Översynen resulterade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande översvämningsrisk där
de negativa konsekvenserna blir som störst.
Bedömningen genomfördes genom att analysera antalet boenden och antal anställda samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning.

Figur 3. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk (källa: MSB)

Göteborg har identifierats utifrån översvämningsrisk från havet, Göta Älv, Mölndalsån och Säveån. Karteringen av Göta Älv och Mölndalsån uppdaterades 2013
och Säveån uppdaterades 2015 av MSB. Samtliga fyra fokusområden berörs inom
100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, miljöfarlig verksamhet, förorenade
områden, brandstation, master, väg, järnväg, hamn, transformatorstationer, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar (MSB, 2018).
Samtliga fokusområden berörs även av 100-årsnivå för havet, bland annat berörs
naturreservat, Natura-2000-områden, vattenskyddsområden, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, SOS - Alarm, brandstation, master, väg, järnväg, hamn,
transformatorstationer, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar. (MSB, 2018)
Göteborg har tidigare drabbats av omfattande översvämningar.
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3.

Kartor över riskområdet och avrinningsområdet

3.1.

Hotkartor

En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en översvämning.
Hotkartor, som utgör en del av det andra steget i översvämningsförordningens arbetsprocess, är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med betydande översvämningsrisk. Hotkartorna är framtagna av MSB och visar översvämningens utbredning för olika flöden i sjöar och vattendrag samt från
havet. De flödesnivåer som har använts i framtagandet av hotkartor är för havet,
100-årsnivå och beräknad högsta nivå och för Mölndalsån och Säveån ett 50-årsflöde, 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Flöden i Göta älv har beräknats med flödesscenarier som bestämts utifrån gällande
vattenrättsliga bestämmelser, historisk praxis när bestämmelserna frångåtts och för
den tekniska kapaciteten vid dammanläggningen i Vargön. De här flödena har valts
för detta område då det inte passar att beräkna flödet med till exempel ett 100-årsflöde som ofta karteras efter. Karteringen av Göta älv har istället gjorts med flödena 260 m3/s, 1030 m3/s 1200 m3/s och 1400 m3/s. Flödet 260 m3/s i Göta älv
nedströms förgreningen med Nordre älv motsvarar ett flöde något lägre än den
högsta tillåtna tappningen vid Vargön. Flödet Q1030 m3/s i Göta älv avser högsta
tappning vid Vargön enligt vattendom. Flödet Q1400 m3/s motsvarar den beräknade högsta tappning som bedömts kunna hanteras tekniskt vid Vargön, den maximala utskovskapaciteten. (MSB, 2013). Det går inte att översätta att 1030 m3/s är
ett 100-årsflöde rakt av men det är det närmsta och därför utgår den här planen
ifrån att översätta flödena i Göta älv till de flödesnivåer som är närmast och som
har använts för de andra vattendragen. Därför översätts 1030m3/s till ett 100-årsflöde, 1200 m3/s till ett 200-årsflöde och 1400 m3/s till det beräknade högsta flödet.
Flödena har tagits fram med individuella beräkningar för varje plats. Beräkningarna bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna från stationsnätet. 100-årsflödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden
med samma återkomsttid vid slutet av seklet (MSB, 2018).
Hotkarta samt rapport om framtagande av översvämningskarteringen finns att
hämta här: Översvämningsportalen (msb.se)
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Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv.

13

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån.
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Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån.
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Figur 7. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre.
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Figur 8. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre.

3.2.

Riskkartor

En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan, vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. Vad som riskerar att översvämmas från ett vattendrag, sjö
eller hav.
Utifrån MSB:s hotkartor har länsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar identifierade objekt eller verksamheter som berörs av en översvämning.
De flödesnivåer som har använts i framtagandet av riskkartor för havet är 100-årsnivå och beräknat högsta nivå i slutet av seklet samt för Göta Älv, Mölndalsån och
Säveån är det 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Samtliga riskkartor finns här: Översvämningsportalen (msb.se)
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Figur 9. Teckenförklaring till riskkartan.
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Figur 10. Riskkarta Göta älv.
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Figur 11. Riskkarta Säveån.
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Figur 12. Riskkarta Mölndalsån.
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Figur 13. Riskkarta havet utanför älvmynningen.

Figur 14. Riskkarta över centrala Göteborg.
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4.

Slutsatser från hot- och riskkartorna

En omfattande översvämning i Göteborg kommer att få stora konsekvenser på samhället. I följande avsnitt sammanfattas konsekvenser som kan uppstå vid ett högsta
beräknat flöde för samtliga vattendrag och havet. Informationen är hämtad från
riskkartor som finns på MSB:s hemsida.

4.1.

Människors hälsa

I ett värsta läge beräknas 3 413 boende 2 drabbas. Mycket av samhällets allmänna
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis,
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.
En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjligheter.

4.2.

Miljön

Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid. Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora områden är
fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översvämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.
Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Även verksamheter som
inte översvämmas direkt, kan bli påverkade genom problem med in- och utleveranser. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns risk
att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning.
Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga ämnen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid spridningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i
naturen.

2

Nattbefolkning enligt data från SCB
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4.3.

Kulturarvet

Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en översvämning.
Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan påverkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kulturmiljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Långedrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen.

4.4.

Ekonomisk verksamhet

En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.
Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20.
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser.

24

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

5.

Mål för arbetet

Mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen
i planen presenteras som övergripande mål, resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål.
Länsstyrelsen har bedömt att riskhanteringsplanens mål och åtgärder ska utgå ifrån
de konsekvenser som kan uppstå vid 100-årsnivå i havet, 100-årsflöde och ett 100årsregn.

5.1.

Övergripande mål

MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförordningens fyra fokusområden. De övergripande målen bygger på Agenda 2030, Sendai-ramverket samt regeringens mål för krisberedskap, klimatanpassning samt nationella mål för kulturmiljöarbetet.
De övergripande målen är:
•
•
•
•

5.2.

Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet
personer som påverkas negativt av en översvämning.
Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid
en översvämning.
Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom
vid en översvämning.

Resultatmål

Resultatmålen preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera
(MSB, 2020).
Resultatmålen i planen har tagits fram utifrån risker som Länsstyrelsen sammanställt i riskkartorna. Till varje resultatmål i planen finns det åtgärdsmål och kunskapsmål som förtydligar och preciserar resultatmålet.

5.3.

Åtgärdsmål

5.4.

Kunskapsmål

Åtgärdsmålen är preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå
resultatmålen (MSB, 2020).

Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att inhämta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om övriga mål i planen
eller mer kunskap för att kunna besluta om specifika åtgärder. (MSB, 2020)

25

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

5.5.

Mål för Göteborg

De resultatmål som Länsstyrelsen har tagit fram finns att utläsa nedan. Åtgärdsoch kunskapsmålen finns redovisade i bifogad mål- och åtgärdstabell i bilaga 2.
5.5.1.
Människors hälsa
Övergripande mål: Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer
som påverkas negativt av en översvämning.
Resultatmål
Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas.
Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en
översvämning.
Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar
och tillsyn.
Bakgrund till målen:
Inom det geografiska området finns det samhällsviktig verksamhet där till exempel
vissa distributionsanläggningar riskerar att påverkas vid en översvämning. Även
kommunalteknisk försörjning så som lagring och distributionsnät för dricksvatten,
avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall är
viktiga funktioner i samhället som behöver upprätthållas vid en översvämning.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem medför svårigheter för
räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att ta sig fram.
Det är viktigt att vid en översvämning ha en god och tydlig kommunikation mellan
berörda aktörer innan, under och efter en översvämning. Samtliga aktörer som kan
bli berörda av en översvämning ska ha kännedom om hur en översvämning ska
hanteras och vilka skyldigheter aktörer har innan, under och efter en översvämning.
Översvämningar kan påverka den framtida utvecklingen i staden och det behövs
därför finnas bra förutsättningar för att beakta framtida översvämningar i översiktsplaner, detaljplanerna och prövningar. Även vid tillsyn av redan befintliga verksamheter behöver det finnas bra förutsättningar att beakta och hantera översvämningsrisken.
5.5.2.
Miljön
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen
vid en översvämning.
Resultatmål
En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar negativa miljö-och hälsoeffekter.
Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar.
Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning.
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Bakgrund till målen:
En översvämning kan medföra att föroreningar sprids från industrier, avloppsreningsverk eller förorenade områden vilket kan orsaka negativa miljö- och hälsoeffekter.
Inom området ligger Natura 2000-områden och naturreservat. Ett Natura 2000-område innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt
perspektiv. Naturreservat är ett skyddat område som innehåller värdefull natur.
Vattenförekomsterna kan påverkas och samtliga har idag en måttlig ekologisk status. Den ekologiska statusen ska vägas samma utifrån fasta principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassificeras sedan utifrån en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). En översvämning kan innebära stora utsläpp av orenat avloppsvatten som kan
orsaka syrebrist och kan skada fiskar och smådjur.
5.5.3.
Kulturarvet
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och
annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet.
Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga
skador på kulturmiljön.
Bakgrund till målen:
Målen omfattar allt kulturarv som berörs av översvämning från havet såsom byggnadsminnen, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård. Det finns flera
områden i Göteborg som är utpekade som kommunala kulturmiljöer och som är
skyddade genom bestämmelser i detaljplan.
Kulturmiljö kan även indirekt påverkas om åtgärder och skyddsanordningar anläggs för att minska översvämningsrisken.
5.5.4.
Ekonomisk verksamhet
Övergripande mål: Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning.
Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande
funktioner.
Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en
översvämning kan innebära.
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Bakgrund till målen:
Inom riskområdet påverkas ett flertal arbetsställen och anställda enligt riskkartorna
som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskområdet som ska skyddas och skador på de här egendomarna ska begränsas.
Väg och järnväg som vid en översvämning inte kan upprätthålla sin grundläggande
funktion ska skyddas.
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6.

Åtgärder och prioritering

De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De föreslagna åtgärderna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med Göteborgs stad och Trafikverket. Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förordningar ligga till grund för att åtgärder genomförs. 3 Som ytterligare information kan
nämnas att det finns möjlighet att ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot översvämning i bebyggda områden (MSB, 2021).
I enlighet med MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom nedanstående fyra
åtgärdskategorier och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11Ingen åtgärd och M61-Annan åtgärd):
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21M24)
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31M35)
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar, utbildningar. (M41-M44)
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring. (M51-M53)

En mer detaljerad beskrivning av samtliga åtgärdskategorier finns i Bilaga 1.

6.1.

Sammanfattning av åtgärder

Planen fokuserar först och främst på åtgärder som kan genomföras inom kommande sexårsperiod, men åtgärder som sträcker sig längre fram är också inkluderade.
Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras
vad gäller översvämningsrisken inom det identifierade riskområdet. De åtgärder
som Länsstyrelsen ska genomföra kommer att begränsas till ordinarie tillsyns-,
gransknings- eller stödjande verksamhet.
Länsstyrelsen har valt att strukturera de flesta åtgärderna i tre steg. Det första steget
handlar om att utvärdera sårbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebär att
identifiera och utvärdera åtgärder. Här inkluderas även att genomföra en kostnadsnyttoanalys i samband med identifieringen och utvärderingen av åtgärder. I sista
steget genomförs de identifierade och utvärderade åtgärder som togs fram i det
andra steget. En sammanfattning av riskhanteringsplanens mål och åtgärder finns i
Bilaga 2.

Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljöbalken (1998:808).

3
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7.

Åtgärder enligt annan lagstiftning

I riskhanteringsplanen är det relevant att beakta åtgärder som beslutas med stöd av
annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljöbalken (1998:808). Åtgärderna enligt annan lagstiftning sammanfattas i tabellen i bilaga 2.

7.1.

Åtgärder enligt 5 kap. MB

Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap. miljöbalken avses åtgärder som berör miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. De här åtgärderna genomförs enligt
EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för
Västerhavet 2021–2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med åtgärdsprogrammet för att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intressen samt tillvara ta möjliga synergieffekter av åtgärder.
I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt i området. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras
hur många sådana åtgärder som genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)

7.2.

Sevesolagstiftningen

Inom det kartlagda riskområdet finns det verksamheter som omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns
några åtgärder som är kopplade till Sevesoverksamheter.
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8.

Pågående och genomfört arbete med
anknytning till översvämning

Det vidtas flera olika åtgärder som har anknytning till översvämningsrisker av
kommunen, Länsstyrelsen och andra aktörer. I detta avsnitt presenteras pågående
och genomfört arbete inom ramen för annan lagstiftning, arbete som ingår i regeringsuppdrag samt åtgärder som genomförts genom aktörers frivilliga åtaganden.

8.1.

Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem länsstyrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vattendistrikt.
Uppdraget innebär bland annat kartläggning och analys av vatten samt att lämna
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att uppnå en god vattenstatus.
Vattenförvaltningen arbetar, precis som arbetet med riskhanteringsplanen, i sexårscyklar. I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder och
omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras. Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet beskrivs de åtgärder som behöver göras för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är viktigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning.
Behovet av åtgärder uppströms i ett avrinningsområde är en viktig del av helhetssynen för att minska flödestoppar nedströms. En klimatanpassning av tätorter kan
vara verkningslös om inte risker uppströms har analyserats och åtgärdats.
I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i
terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras hur många sådana åtgärder som
genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)

8.2.

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap”, har kommunerna ett geografiskt områdesansvar som bland annat innebär att samverka med olika aktörer i kommunen
och samordna krisberedskapsåtgärder vid en extraordinär händelse. Kommunerna
ansvarar även för att ta fram lokala risk- och sårbarhetsanalyser där extraordinära
händelser analyseras. I risk- och sårbarhetsanalyserna ska det finnas förslag på

31

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

åtgärder för att förbättra förmågan att hantera kriser samt minska sårbarheten i de
kommunala verksamheterna. I Göteborgs stads risk- och sårbarhetsanalys har skyfall och höga flöden identifierade som risker inom staden (Göteborgs stad, 2019).
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett handlingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019).
Länsstyrelsen ska enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter
och samordna information till media och allmänheten under en kris. Länsstyrelsen
ska även inom sitt geografiska område ansvara för upprättande av regionala riskoch sårbarhetsanalyser. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala riskoch sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a)

8.3.

Klimatanpassning

Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka påtaglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan
den här förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete
som är den förordning som ligger till grund att handlingsplanen tas fram.
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgärder som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområdena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åtgärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län,
2020b)
Exempel på myndighetsåtgärder som har en tydlig koppling till åtgärderna i den
här riskhanteringsplanen:
•

•

•

Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är
att upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera samhällsstörningar till följd av klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturolyckor (skred, översvämningar och värmeböljor), samt påfrestningar som
kan uppstå i länet utifrån klimatförändringarnas globala konsekvenser. Arbetet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och
andra aktörer.
Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatanpassning. Detta gör vi i dialog med kommuner och andra berörda organisationer.
Verka för att länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att
jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en
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•
•

samordnande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan
samordna olika verksamhetsområden). Verka för att skapa en kontaktväg
in i kommunerna för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassningsfrågor.
Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.
Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska planeringsunderlag sett till klimatrelaterade risker för kulturarvet.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd där syftet är att minska
de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en
mer klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. I handläggarstödet är översvämning och skyfall två av de klimateffekter som stödet utgår ifrån. (Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna, 2018)
Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys
I Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), identifieras översiktligt särskilt sårbara delar i transportsystem med hänsyn till framtida klimatet, däribland
skyfall, höga flöden och havsnivåhöjningar.

8.4.

Fysisk planering

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta översvämningsrisker i den fysiska planeringen. Vid planläggning och bygglovsärenden bör bebyggelse inte
byggas på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas. På grund av de
ökade skyfallen är den väsentligt att det skapas förutsättningar för en hållbar hantering av skyfallen.
Enligt stadens översiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till
risk för bland annat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs
centrala delar ha grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt
och riskerar att drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundläggningsnivå höjas. (Göteborgs stad, 2009)
Stigande vatten
Stigande vatten är en rapport som tagits fram av länsstyrelserna i Värmlands och
Västra Götalands län. Det är ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering med fokus på översvämningsproblematiken. Den innehåller rekommendationer om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet.
(Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011)

8.5.

Kulturarvet

Västsvenska arbetsgrupp för kulturarv och klimatfrågor (VAKK) har tagit fram en
rapport som visar hur läget ser ut avseende på kulturvärdens integrering i områdena
med betydande översvämningsrisk. Kulturmiljöer i Göteborgs stad kommer att påverkas och enligt rapporten har Göteborg har påbörjat arbete på ett övergripande
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plan men behov finns att utveckla detta arbete. (Västsvensk arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatförändringar, 2020)

8.6.

Älvgrupper Göta älv och Säveån

För Göta älv och Säveån finns älvgrupper etablerad med syfte att vara ett forum för
samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge bättre förutsättningar
för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av dammhaveri.
Deltagare i älvgruppen är Länsstyrelsen (sammankallande), SMHI, kommuner,
räddningstjänsten, dammägare, vattenregleringsföretag, vattenråd, Försvarsmakten,
Trafikverket mfl.
Älvgruppen är ett viktigt nätverk för att kunna dela information och för att skaffa
underlag till en samlad lägesbild.
Det finns också ”Regionala beredskapsplaner för höga flöden och dammhaveri i
Göta älv samt Säveån”.
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9.

Prioritering av åtgärder och kostnadsnyttoanalyser

9.1.

Prioriteringar av åtgärder

Åtgärderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus på att uppnå de övergripande målen för att skydda intressen inom fokusområdena människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).
Åtgärder har prioriterats enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssystem:
1.
2.
3.
4.
5.

9.2.

Låg
Måttlig
Hög
Väldigt hög
Kritisk

Prioritering av riskhanteringsplanens åtgärder

Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgått ifrån att skydda intressen inom
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga
verksamheter är viktiga verksamheter för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet och är de åtgärder som prioriterats som Kritisk. Åtgärder som skyddar
människors hälsa har prioriterats som Väldigt högt.
Högt har åtgärderna prioriterats som handlar om att förebygga och skydda intressen
inom de fyra andra fokusområdena. För att kunna hantera en översvämning behöver samhället ha förmågan, vara förbereda och samverka mellan berörda aktörer.
Åtgärder som handlar om att öka förmågan och vara mer förbereda har därför
också prioriterats Högt, då detta kan vara avgörande för att hantera en översvämning.

9.3.

Kostnadsnyttoanalys

En kostnadsnyttoanalys är ett viktigt verktyg för att bedöma ett projekts samhällsekonomiska nytta. En sådan analys väger fördelar som uppstår av en åtgärd mot
kostnaderna för att genomföra och underhålla en åtgärd.
Länsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomföra en kostnadsnyttoanalys, då
det inte finns några identifierade fysiska åtgärder vid upprättandet av riskhanteringsplanen. Att genomföra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en för stor osäkerhet
och anses därför inte relevant i det här skedet.
Länsstyrelsen anser att det är mer framgångsrikt, och kostnadseffektivt, att genomföra en kostnadsnyttoanalys när fysiska åtgärder är identifierade och ska utvärderas
innan de genomförs.
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10. Hänsyn till klimateffekter
Klimatförändringarna kommer att bidra till ökad sannolikheten för översvämningar
och förstärka konsekvenserna av översvämningshändelser. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
I denna andra cykel av översvämningsdirektivet identifierades som första steg områden med betydande risk för översvämning. I arbetet användes reviderade översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden.
Översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer.
•
•
•
•

50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år.
100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.
200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år.
Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt
uppskattat ett 10 000-årsflöde).

De klimatanpassade karteringarna med 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en
förväntad situation år 2100. (MSB, 2019a)
För havet redovisas:
•
•
•

100-årsnivå i slutet av seklet (2,13 m i RH2000)
200-årsnivå i slutet av seklet (2,20 m i RH2000)
Beräknad högsta nivå i slutet av seklet (2,63 m i RH2000)
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11. Samordning
Då en översvämning kan medföra stora konsekvenser på samhället behöver riskhanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har därför samordnas lokalt, regionalt och nationellt. Vid framtagningen av mål och åtgärder har samordning skett
med representanter från kommunen. För att inkludera berörda ansvarsområden i
kommunen har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med
beredskap, klimatanpassning, miljö och planering.
Planens mål och åtgärder har också samordnats med medarbetare på Länsstyrelsen
som arbetar inom natur, kultur, miljö, beredskap, samhällsplanering och klimatanpassning. Den regionala handlingsplan för klimatanpassning och riskhanteringsplanen har i samband med framtagningen av åtgärder samordnats, där flera av riskhanteringsplanens åtgärder har kopplats ihop med myndighetsåtgärder i handlingsplan
för klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma definition på översvämningsrisk, där definitionen som använts är den som finns i översvämningsförordningen. Detta har underlättat kopplingen mellan översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.
Som tidigare nämnts har samordning också skett med Västerhavets vattendistrikt. I
åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet.
Flertal åtgärder som finns inom fokusområdet ekonomisk verksamhet handlar om
infrastruktur, därför har Trafikverket varit en viktig aktör att samordna med i framtagningen av mål och åtgärder.
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12. Sammanfattning av samråd och justeringar efter samråd
12.1. Tidigt samråd

Ett väl genomfört samråd kan bidra till att transparens i processen ökar, planeringen och val av åtgärder blir effektivare samt att planen får ökad legitimitet. Tidigt i processen hölls därför samråd internt på Länsstyrelsen, med kommunerna
och med Trafikverket. Fokus på de tidiga samråden var resultatmålen och planens
avgränsningar. Under de tidiga samråden berättade även Länsstyrelsen övergripande om översvämningsdirektivet, arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrunden till resultatmålen och miljöbedömningen.
De tidiga samråden hölls på grund av Covid-19 digitalt. Ett samrådsunderlag skickades ut till kommunerna efter de digitala mötena där kommunerna gavs möjlighet
att lämna synpunkter på resultatmålen och avgränsningarna
Under hösten/vintern 2020 genomfördes nya möten med kommunerna och Trafikverket som handlade om framtagning av åtgärder.

12.2. Samråd

Kommer sammanställas här efter samrådet.
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13. Revidering av befintlig riskhanteringsplan
Denna riskhanteringsplan för Göteborg är en revidering och uppdatering av tidigare
version från 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya vägledning med ny information och ny innehållsförteckning.
Målformuleringarna är uppdaterade och strukturen av målen är förändrad jämfört
med förra cykeln. Målen har också uppdaterats så att de stämmer överens med de
uppdaterade risk- och hotkartorna som tagits fram.

13.1. Utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplan
för första cykeln
I cykel 1 formulerades 26 åtgärdspunkter. Vid den årliga uppföljningen konstateras
att vid 2020 års utgång har samtliga åtgärdspunkter påbörjats. Av dessa är 14 genomförda och övriga 12 pågående.
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Figur 15. Tabellen visar hur graden av genomförande av Riskhanteringsplanen i cykel 1 har
utvecklats åren 2016 – 2020.

Nedan beskrivs en utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplanen för
första cykeln. Det finns en beskrivning och en förklaring till varje åtgärd, både planerade och genomförda.
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13.1.1.
Människors hälsa
Övergripande mål: Människors hälsa inte påverkas väsentligt av en översvämning.
Resultatmål

Kunskapsmål/ Åtgärdsmål

Åtgärd

Utvärdering

1. Samhällsviktig
verksamhet av betydande vikt för människors hälsa ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid ett
beräknat högsta
flöde.

1.1 Senast år 2019 är
samhällsviktig verksamhet av betydande
vikt för människors
hälsa som tas upp i
riskkartorna för ett
BHF utvärderad gällande sårbarhet för
översvämning och
eventuella konsekvenser av ett BHF är utvärderade.
1.2 Senast 2019 är genomförda och planerade åtgärder för att
skydda den samhällsviktiga verksamheten av betydande
vikt för människors
hälsa som tas upp i
riskkartorna för ett
BHF identifierade och
utvärderade.
2.1 Senast år 2019 är
kommunala distributionsbyggnader som
tas upp i riskkartorna
och påverkas av ett
BHF kartlagda gällande funktion och
sårbarhet för översvämning och eventuella konsekvenser av
ett BHF är utvärderade.
2.2 Senast 2019 är genomförda och planerade åtgärder för att
skydda kommunala
distributionsbyggnader som tas upp i riskkartorna och påverkas
av ett BHF identifierade och utvärderade.

1.1.1 Utvärdera den samhällsviktiga verksamheten
av betydande vikt för människors hälsa gällande sårbarhet för översvämning,
samt utvärdera de konsekvenser en översvämning
kan medföra för samhället.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

1.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och planerade åtgärder för att
skydda mot översvämningar den samhällsviktiga
verksamheten som tas upp
i riskkartorna för ett BHF.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

2.1.1 Identifiera och klassificera de kommunala distributionsbyggnaderna gällande deras funktion och
sårbarhet för översvämning, samt utvärdera de
konsekvenser en översvämning kan medföra för
samhället.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

2.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och planerade åtgärder för att
skydda mot översvämningar de kommunala distributionsbyggnaderna
som tas upp i riskkartorna
för ett BHF.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

3.1 Informera allmänheten
om översvämningsrisken
och hur den kan hanteras
via Länsstyrelsens webbplats och via berörda aktörers webbplatser.

Resultatmålet är uppnått och
åtgärderna är genomförda.
Information finns på såväl
Länsstyrelsens som Göteborgs Stads hemsidor.

3.2 Ta fram en broschyr
riktat åt allmänheten med
information om människors eget ansvar, hur de

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda. Broschyr finns på Länsstyrelsens
hemsida.

2. Distributionsanläggningar ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid ett
beräknat högsta
flöde.

3. Enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende
inom ett BHF ska ha
tillgång till lättillgänglig och tydlig information om översvämningsrisken i området, sitt eget ansvar
och hur de kan
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kan påverkas och hur de
kan skydda sig mot översvämningar.
3.3 Utveckla, revidera och
kommunicera riskkarteringen och riskhanteringsplanen.
4. Det finns en tydlig
kommunikation och
samlad lägesuppfattning bland berörda
aktörer före, under
och efter en översvämning, oavsett
återkomsttid.

5. Dricksvattenförsörjningen till invånarna i Göteborg förhindras inte vid ett
beräknat högsta flöde
i Göta älv, Säveån eller Mölndalsån.

6. Det finns goda förutsättningar att i
översikts- och detaljplaneringen beakta
översvämningsrisker.

Målet är uppnått och åtgärden är genomförd löpande
under hela cykeln.

4.1 Det finns möjlighet
att få tidiga indikationer om höga flöden i
Göta älv, Säveån och
Mölndalsån.

4.1.1 Samverka kring underhållningen, utvecklingen och utvärderingen
av prognos- och övervakningssystemet i Mölndalsån.

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda i Mölndalsån. Det finns nu möjlighet att få en tidig indikering.

4.2 Berörda aktörer
har en god förmåga
att dela lägesinformation med hjälp av tekniska system.

4.2.1 Medverka i Länsstyrelsens övningar i kommunikationssystemet Rakel
och andra tekniska system
t.ex. WIS och telefonkonferens.

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda genom
att kommunen medverkar
regelbundet i Länsstyrelsens
så kallade kvartalsövningar.

4.3 Genomföra en tematillsyn över förmågan att
hantera översvämningar
hos kommuner där översvämningar utgör en betydande riskbild.

På grund av Covid-19 och
förändringar i lagstiftning har
detta inte genomförts och
målet är inte uppnått.

5.1.1 Identifiera och klassificera de föroreningskällor
(miljöfarlig verksamhet A
och B, förorenade områden riskklass 1 och 2) som
berörs av BHF och utvärdera hur råvattenkvaliteten påverkas av föroreningarna vid en översvämning.

Åtgärdsmålet är uppnått och
åtgärden är genomförd. Det
har bland annat skett en
kartläggning och identifiering
av ämnen som riskerar att
påverka råvattenkvaliteten.

5.2.1 Kartlägga avloppsnätet gällande bräddningar
och kombinerade system
och utsläppskällor från industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A
och B) samt utvärdera hur
dessa påverkas av ett BHF.
6.1 Fortsätta arbetet med
översyn och utveckling av
planeringsunderlaget Stigande vatten.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

5.1 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
råvattenkvaliteten riskerar att påverkas av
föroreningskällor (miljöfarlig verksamhet A
och B, förorenade områden riskklass 1 och
2) vid ett BHF. Detta
bör innefatta en kartläggning av strömbilden och föroreningsbilden vid scenarier.
5.2 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
avloppnätverket samt
utsläpp från industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A och B) påverkas
av ett BHF.

6.2 Framtagande av internt handläggarstöd för
planhandläggning som ger
anvisningar om i vilka områden översvämningsrisker
förekommer, vilka
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Stigande vatten är uppdaterad och kommunicerad med
kommunerna. Åtgärden är
genomförd. Resultatmålet är
uppnått.
Åtgärden är genomförd, men
det är ett levande dokument
som kommer att justeras efterhand.
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skyddsnivåer som gäller
och grundläggande principer för hur översvämningsrisker ska hanteras.
6.3 Framtagande av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med avseende
på översvämningsrisker.

Det tematiska tillägget är antaget. Åtgärden och resultatmålet är genomfört och uppnått.

13.1.2.
Miljö
Övergripande mål: Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas vid en översvämning.
Resultatmål

Kunskapsmål

Åtgärd

Utvärdering

7. En översvämning
med en återkomsttid
på 100 år eller mindre
får inte medföra att
föroreningar i mark
(riskklass 1 och 2)
sprids så att det orsakar negativ miljö- eller hälsoeffekter.

7.1 Senast 2019 finns
det kunskap om vilka
markföroreningar som
hotar att spridas vid
ett 100-årsflöde inom
karterat område samt
hur dessa riskerar att
påverka skyddade naturområden (Natura
2000 och naturreservat).

7.1.1 Identifiera, utreda
och klassificera de markföroreningar som hotar att
spridas vid ett 100-årsflöde inom karterat område och utvärdera hur
dessa riskerar att påverka
skyddade naturområden.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
Markföroreningar är identifierade, utreda och klassificerade.

7.2 Beakta översvämningsrisken från 100-årsflöden
vid prioritering av vilka förorenade områden som ska
undersökas och åtgärdas
först.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd,
en kartläggning har skett
över hela länet.

8.1 Senast 2019 finns
det en sammanställning av befintliga
skyddade naturområden (Natura 2000 och
naturreservat) inom
BHF och hur dessa påverkas av en översvämning och åtgärder kopplade till översvämningshantering.

8.1.1 De skyddade miljöoch naturvärden som påverkas av ett BHF ska identifieras och utvärderas för
deras sårbarhet mot översvämningar och översvämningshantering.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
De områden som identifierats av Länsstyrelsen behöver inte skyddas mot översvämning utan ses snarare
som ett naturligt och nödvändigt inslag.

8.2 Samordna dialog och
samråd kring frågeställningar gällande Göteborgs
stad planerade skyddsåtgärder och deras påverkan
på omkringliggande kommuner.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
Till exempel har det genomförts samordningsträffar och
det tematiska tillägget har
kommunicerats med kranskommuner.

8. Negativ påverkan
på miljön och naturvärden i Göteborg ska
minimeras när åtgärder vidtas för att
skydda andra värden
mot en översvämning.
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13.1.3.
Ekonomisk verksamhet
Övergripande mål: Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska
inte utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning.
Resultatmål

9. Ekonomisk verksamhet som bidrar till
samhällets funktion
och ligger inom avgränsningen för ett
100-årsflöde klarar av
att upprätthålla sina
grundläggande funktioner.

10. Transportinfrastruktur utsätts inte
för oacceptabel avbrottstid vid en översvämning, oavsett
återkomsttid.

Kunskapsmål

9.1 Senast 2021 är väsentlig ekonomisk verksamhet
inom avgränsningen för ett
100-årsflöde identifierad.
Verksamhetens kapacitet
att hantera ett 100-årsflöde och eventuella konsekvenser av ett 100-årsflöde
är utvärderade.
9.2 Senast 2021 är genomförda och planerade åtgärder för att skydda gentemot ett 100-årsflöde den
väsentliga ekonomiska
verksamheten utvärderade.

10.1 Senast 2021 är väsentlig transportinfrastruktur
inom avgränsningen för ett
BHF identifierad. Transportinfrastrukturens kapacitet
att hantera ett BHF och
eventuella konsekvenser av
en översvämning är utvärderade.
10.2 Senast 2021 är genomförda och planerade
åtgärder för att skydda
gentemot ett BHF den väsentliga transportinfrastrukturen utvärderade.
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Åtgärd

9.1.1 Identifiera den väsentliga ekonomiska verksamheten, utvärdera dess
sårbarhet gentemot ett
100-årsflöde. Bedöma de
eventuella konsekvenser
som ett 100-årsflöde kan
medföra för verksamheten och samhället.
9.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och
planerade åtgärder för att
skydda gentemot ett 100årsflöde den väsentliga
ekonomiska verksamheten som tas upp i riskkartorna för 100-årsflödet.
9.3 Informera den väsentliga ekonomiska verksamheten om dess utsatthet
för ett 100-årsflöde samt
hur verksamheten kan
skydda sig mot översvämningar.
10.1.1 Identifiera den väsentliga transportinfrastrukturen, utvärdera
dess sårbarhet gentemot
ett BHF. Utvärdera de
konsekvenser som ett
BHF kan medföra för
transportinfrastrukturen
och samhället.
10.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och
planerade åtgärder för att
skydda gentemot ett BHF
den väsentliga transportinfrastrukturen som tas
upp i riskkartorna för
BHF.

Utvärdering

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.
Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden
kommer att pågå löpande, då det kommer
ske allteftersom infrastrukturprojekten genomförs.
Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden
kommer att pågå löpande, då det kommer
ske allteftersom infrastrukturprojekten genomförs.

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

13.1.4.
Kultur
Övergripande mål: Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kunskap inte förloras vid en översvämning.
Resultatmål

11. Kulturarvet i Göteborg som påverkas
av översvämningar
klarar ett 100-årsflöde utan att skadas
allvarligt eller förloras.

Kunskapsmål

11.1 De kulturmiljöer
och kulturobjekt som
påverkas enligt riskkartorna är utvärderade
senast 2019 i förhållande till deras sårbarheter mot ett 100-årsflöde. Resultatet av utvärderingen utgör beslutsunderlag för vidare
åtgärder om behov föreligger.

Åtgärd

Utvärdering

11.2 Genomföra en informationsinsats riktat åt fastighetsägare och förvaltare av
kulturarvsobjekt i syfte att
öka deras medvetenhet om
översvämningsrisken och
hur den kan hanteras.

Kunskapsmålet är delvis
uppnått men åtgärden är
inte genomförd och kommer att finnas som åtgärd i
kommande cykel.

11.1.1 Genomföra projektet "Kulturarv och klimatförändringar i
Västsverige", där kulturvärden identifieras och utvärderas för deras sårbarheter
mot klimatförändringar –
däribland stigande vatten.

Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden är
genomförd. Projektet är
genomfört och kan nås via
www.kulturarvklimat.se

13.2. Ytterligare åtgärder som vidtagits sedan riskhanteringsplanen från första cykeln

Göteborgs stad prioriterar skydd mot översvämningar högt och har ett omfattande
program för att komma tillrätta med problematiken. Sedan upprättandet av riskhanteringsplanen i cykel 1 har bl.a. följande åtgärder vidtagits i Göteborg:

Högvattenskydd
•

•
•
•
•

Huvudmannagrupp för högvattenskydd uppstartad med representanter för
flera förvaltningar och berörda bolag. Syfte att samordna och planera arbetet med högvattenskydd.
Utbyggnadsplan för högvattenskydd påbörjad.
Finansieringsmodeller framtagna för högvattenskydd.
Utbyggnad av högvattenskydd påbörjad vid Packhuskajen och Masthuggskajen.
Utredning kring översvämningsrisker och åtgärdsbehov av högvattenskydd
för Mölndalsån, Vallgraven, Hamnkanalen och Gullbergsån.

Skyfall
•
•

•
•
•

Samverkansgrupp skyfall startad med berörda förvaltningar i staden.
Strukturplaner för skyfall finns nu för hela staden och är uppdaterade under
2021.
Pilotprojekt för skyfallsleder och skyfallsytor påbörjade inom staden.
KNA-verktyg för skyfall framtaget, FloodMan.
Samverkan med Västfastigheter startad för översvämningssäkring av sjukhus.
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Vatten i planeringen
•

•
•
•
•

Klimatanpassning och översvämning belysta i ny ÖP och FÖPar som är
under framtagande.
Reservat för högvattenskydd finns utpekat i förslag till FÖP Centrala Göteborg.
Utredningsområde för yttre portar finns med i förlag till ny ÖP.
Nya planeringsnivåer för kustzonen och skärgården i samband med ny ÖP.
Planprogram och detaljplaner startade i flera områden i staden där översvämningsrisker är viktiga aspekter i planeringen.
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14. Uppföljning av planen
Riskhanteringsplanerna kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar årligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet
och återkommer varje år med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och
förbättras.
Länsstyrelsen kommer i januari varje år att begära in en sammanfattning av genomförda åtgärder, en redovisning av status för respektive åtgärd, eventuella justeringar
av planen samt eventuella behov av justeringar av hot- och riskkartor. Det är även
de här uppgifterna som den årliga uppföljningen till MSB kommer innehålla.
Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vidtagits så att områdets hydrologi avsevärt förändrats eller om en omfattande översvämning har inträffat. Riskkartorna kan också eventuellt behöva uppdateras om
ingående dataskikt väsentligen förändras men detta behöver vägas gentemot riskhanteringsplanens mål. Hot-och riskkartorna kommer därför också bedömas i uppföljningen för att avgöra om kartorna behöver revideras, detta då riskhanteringsplanerna bygger på informationen i kartorna. Vid revidering informerar Länsstyrelsen
behovet till MSB. (MSB, 2020a)
I samband med den årliga uppföljningen kommer även planens MKB:s slutsatser
och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av miljöbedömningen som
visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya
eller reviderade planer. I samband med uppföljningen kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella oförutsedda miljöpåverkan
som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020d)
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15. En särskild redovisning av miljöbedömning
Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har även tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här
MKB:n har avgränsats till.
De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett
senare skede.
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Bilaga 1. Åtgärdskategorier
Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje åtgärd. Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt EU:s
klassificering M11-M61 nedan. Listan bygger på de fyra åtgärdskategorierna:
•

•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-M24).
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-M35).
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig varning, planer, övningar, utbildningar (M41-M44).
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt
erfarenhetsåterföring (M51-M53).

Ingen åtgärd
M11- Ingen åtgärd
Förebyggande åtgärder
M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller
annan relevant reglering.
M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att avlägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara
att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar
och/eller lägre risknivå.
M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de negativa konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på byggnader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.
M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, t.ex.
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksamheter etc.
Skyddsåtgärder
M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgärder i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller
konstgjorda system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av
infiltrationskapacitet och även återställande av naturliga flödessträckor, återplantering av vegetation, åtgärder som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt
flöde och lagra vatten.
M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flöden, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exempel dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig
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flödesreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska förhållandena.
M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs vattendrag.
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmynningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, ändring eller borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, borttagande av sediment dynamik etc.
M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra ytvattenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara dagvattenlösningar SUDS).
M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar,
vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska
inriktningsbeslut.
Beredskapsåtgärder
M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden.
M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller förbättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och förberedelse för räddningsinsatser.
M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller förstärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.
M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra beredskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.
Återställning/Uppföljning
M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan
också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och samhällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, infrastruktur, etc.) Kan vara planer för:
•
•
•
•

Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM)
Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrättshjälp, katastrofersättning vid skada
Förberedelse för permanent eller temporär utrymning
Andra åtgärder för individer och samhället

M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter
och skydd för farliga kemikalier).
M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, eller revision av försäkringsvillkor.
Andra typer av åtgärder
M61 = Annan
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

1

Människors hälsa

1.1.1

Människors hälsa

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Samhällsviktig verksamhet ska
upprätthållas
Kunskapsmål
Samhällsviktiga verksamheter är
utvärderade vad gäller sårbarhet
och eventuella konsekvenser vid
en översvämning orsakade av
höga flöden eller skyfall.

Utvärdera samhällsviktiga verksamheters
sårbarhet och de konsekvenser en
översvämning kan innebära.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborg stad, annan 2022-2023
berörd aktör

Pågående

LEH

1.1.2

Människors hälsa

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
samhällsviktiga verksamheter är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda samhällsviktig verksamhet mot
översvämningar.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborg stad, annan 2022-2025
berörd aktör

Pågående

LEH

1.1.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
samhällsviktig verksamhet är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda samhällsviktig verksamhet
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

LEH

1.2.1

Människors hälsa

Kunskapsmål
Kommunala
distributionsbyggnader för gas,
värme, el eller vatten är kartlagda
vad gäller funktion och sårbarhet.
De konsekvenser som en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall kan innebära
för denna typ av anläggningar är
kartlagda.

Identifiera och klassificera de kommunala Förebyggande
distributionsbyggnaderna vad gäller
åtgärd
funktion och sårbarhet inför en
översvämning. Utvärdera de konsekvenser
en översvämning kan innebära.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Pågående

LEH

1.2.2

Människors hälsa

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
kommunala
distributionsbyggnader är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda de kommunala
distributionsbyggnaderna mot
översvämningar.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Pågående

LEH

1.2.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att skydda de kommunala
och utvärderade för att skydda de distributionsbyggnader genomförs.
kommunala
distributionsbyggnader mot
översvämning är genomförda.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

LEH

1.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Genomföra Lantmäteriets och Trafikverkts Förebyggande
För att säkerställa
koncept, Blåljuskollen.
åtgärd
framkomligheten vid en
översvämning orsakad av höga
flöden eller skyfall bör kommunen
genomföra Lantmäteriets och
Trafikverkets koncept,
Blåljuskollen.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

2-Måttlig

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

LSO

Förebyggande
åtgärd

Sida 1

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

2

Människors hälsa

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Kommunikationen till berörda
aktörer ska vara tydlig före, under
och efter en översvämning.

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

2.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende
ska ha tillgång till lättillgänglig och
tydlig information om
översvämningsrisken i området.
Det ska vara tydligt vem som har
ansvar för vad och hur var och en
kan skydda sig mot
översvämningar.

Informera allmänheten om
Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet
översvämningsrisken och hur den kan
och beredskap
hanteras via Länsstyrelsens webbplats och
via berörda aktörers webbplatser.

Hela riskområdet

2.2

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Riskhanteringsplanen och
riskkarteringen är utvecklade,
reviderade och kommunicerade
till berörda aktörer.

Utveckla, revidera och kommunicera
riskkarteringen och riskhanteringsplanen.

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet
och beredskap

2.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att få tidiga
indikationer om höga flöden i
Säveån.

Samverka kring utveckling och underhåll
av prognos- och övervakningssystem i
Säveån.

2.3.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
System för prognos- och
övervakning är installerade.

Installera system för prognos- och
övervakning av flöde i Säveån.

2.3.2

Människors hälsa

2.4

2.5

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

4 - Mycket hög Nej

Länsstyrelsen,
Göteborgs stad

2022-2027

Pågående

Hela riskområdet

3 - Hög

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

Beredskapsåtgärd M41 Förbättring av
översvämningsprognoser och
varning

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Pågående

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Ej pågående

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera
flödet i Säveån för att undvika
översvämningar.

Utred förutsättningarna för en samordnad Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
reglering av flödet i Säveån

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Ej pågående

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera
flödet i Mölndalsån så att
oönskade översvämningar inte
uppstår

Genomför åtgärder som gör det möjligt att Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
förhindra oönskade översvämningar.

Mölndalsån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Pågående

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Berörda aktörer har en god
förmåga att dela lägesinformation
med hjälp av tekniska system.

Medverka i Länsstyrelsens övningar i
Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
kommunikationssystemet Rakel och andra
tekniska system t.ex. WIS och
telefonkonferens.

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Pågående

Sida 2

K-N
analys
Ja/Nej

Nej

Annan
lagstiftning

LEH
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

M#

GS#

1 till 5

Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning
Genomföra tematillsyn över förmågan att
hantera översvämningar hos kommuner
med en betydande översvämningsrisk.

T.ex. Skydd

2.6

Måltyp
Måltext
Åtgärdsmål
Förmågan att hantera
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall hos
kommunerna med en betydande
översvämningsrisk kontrolleras

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

2.7

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Kommunen är förberedda vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall och har
kunskap om vilka konsekvenser
som kan medföra.

Ta fram en kommunal beredskapsplan för
översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M42 Räddningstjänst och
beredskapsplanering

2.8

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Ansvarsfördelning och
organisation kring
översvämningsproblematiken
inom kommunen är tydlig.

Tydliggöra organisation och
ansvarsfördelning kring
översvämningsproblematiken i staden.

Förebyggande
åtgärd

2.9

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Minska översvämningsrisken för
framtida utbyggnad vid
Salkthusområdet som är lågt
beläget.

Anlägg högvattenskydd mot Säveån i
Slakthusområdet.

Skyddsåtgärd

2.10

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelsen från
översvämning.

Anlägg högvattenskydd längs med Göta älv Skyddsåtgärd
samt inre vattenvägar.

2.11

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelse från
översvämning orsakade av högt
vattenstånd i havet.

Bygga barriär mot havet.

2.12

Människors hälsa

2.13

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

20XX

T.ex: Pågående

4-Mycket hög Nej

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
MSB, Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad

2022-2023

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad

2022

Pågående

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Slakthusområdet

4-Mycket hög Nej

Higab och Klövern

2022-2027

Pågående

M33 Byggande av kanaler,
Längs Göta Älv
invallning av kust och invallningar och inre
längs vattendrag
vattenvägar

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Pågående

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Mot havet
invallning av kust och invallningar
längs vattendrag

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Pågående

Minska risken för översvämning i Ombyggnation av Stensjö dämme
Möldalsån.

Skyddsåtgärd

M32 Flödesreglering.

Mölndalsån (vid 3-Hög
Stensjöns utlopp)

Nej

Mölndals stad,
Mölndals kvarnby

Pågående

Människors hälsa

Säkra mot skred i Säveån, E20 vid Planering av erosionsskydd och
Finngösa.
stabilitetshöjande åtgärder i och i
anslutning till Säveån

Förebyggande
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Väg E20 vid Säveån 3-Hög
i Partille

Nej

Trafikverket

Pågående

2.14

Människors hälsa

Säkra mot skred i Göta älv, Backa Invallning mot Göta älv
Bergögata

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Backa Bergögata, 3-Hög
invallning av kust och invallningar Göteborg, vid
längs vattendrag
Göta älv

Nej

Bergöns första
samfällighet

Pågående

3

Människors hälsa

Resultatmål
Översvämningsrisken ska beaktas
i översiktsplaner och detaljplaner,
prövningar och tillsyn.

3.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Intern handläggningstöd för
planhandläggning, tillsyn och
prövning för översvämningsrisken
finns framtagen.

Ta fram internt handläggarstöd för
Förebyggande
planhandläggning, tillsyn och prövning för åtgärd
översvämningsrisker. Stödet ska ge
anvisningar om i vilka områden
översvämningsrisker förekommer, vilka
skyddsnivåer som gäller och grundläggande
principer för hanteringen.

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Sida 3

Hela riskområdet

K-N
analys
Ja/Nej

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2024

Pågående

Annan
lagstiftning

LSO, MB

Vattenverksa
mhet enligt
11 kap
Miljöbalken
Vattenverksa
mhet enligt
11 kap
Miljöbalken

PBL
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

4

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
En översvämning får inte medföra
att föroreningar sprids så att det
orsakar negativa miljö-och
hälsoeffekter.

Åtgärd

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

4.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och bedöm riskerna för de
Det finns kunskap om vilka
markföroreningar som kan spridas inom
markföroreningar som riskerar att karterat område.
spridas inom karterat område.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

4.1.3

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
De åtgärder för de
föroreningar inte ska spridas.
markföroreningar som kan spridas
är identifierade och utvärderade.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

4.1.4

Miljön

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att
föroreningar inte ska spridas är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att en översvämning inte medför att
föroreningar sprids genomförs.

M35 Skydd Övrigt

4.2.1

Miljön

Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka
utsläpp från avloppsystemet,
reningsverket och industriella
verksamheter som kan ske vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall. Det finns
också kunskap om vilken hälsooch miljöpåverkan det kan orsaka.
För industriella verksamheter är
det de som är klassade med
miljöfarlig verksamhet A och B
som ska vara med.

Kartlägg utsläppen från avloppsnätet,
Förebyggande
reningsverket och industriella
åtgärd
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B) som kan ske vid en översvämning.
Kartlägg också vilken hälso- och
miljöpåverkan som kan uppstå.

4.2.2

Miljön

Kunskapsmål
Åtgärder för att förebygga utsläpp
från avloppsnätet, reningsverket
och industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A och B)
är identifierade och utvärderade.

4.2.3

Miljön

Åtgärdsmål
Åtgärder som är identifierade och
utvärderade för att kunna
förebygga utsläpp är genomförda.

4.3.1

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och bedöm om PFAS finns inom Förebyggande
Det finns kunskap om PFAS
karterat område.
åtgärd
(perfluorerade och polyfluorerade
ämnen) förekommer inom
karterat område.

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2024-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, åtgärd
reningsverket och industriella
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B).

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att förebygga utsläpp från avloppsnätet,
reningsverket och industriella
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B) genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3 - Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

Sida 4

Annan
lagstiftning

MB 7, 9, 11,
12 kap.
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Miljön

Namn
Kort beskrivning
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
PFAS inte ska spridas.

T.ex. Skydd

4.3.2

Måltyp
Måltext
Kunskapsmål
Åtgärder för att PFAS inte ska
spridas är identifierade och
utvärderade.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3 - Hög

Nej

4.3.3

Miljön

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att en översvämning inte medför att PFAS
och utvärderade för att inte PFAS sprids genomförs.
ska spridas är genomförda.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3 - Hög

5.

Miljön

Resultatmål
Skyddade naturområden ska
skyddas mot negativa effekter vid
översvämningar.

5.1.1

Miljön

Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka
skyddade miljö-och naturvärden
som riskerar att påverkas av en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
Åtgärder för att skydda de
skydda de skyddade miljö-och naturvärden. åtgärd
skyddade miljö-och naturvärden
är identifierade och utvärderade.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

5.1.3

Miljön

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att skydda de skyddade miljö- och
och utvärderade för att skydda de naturvården genomförs.
skyddade miljö- och naturvården
är genomförda.

6

Miljön

6.1.1

Miljön

Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning
Kunskapsmål
Identifiera och bedöm riskerna som ger en Förebyggande
Det finns kunskap om vilka risker långvarig försämring av ekologisk eller
åtgärd
som ger en långvarig försämring kemisk status vid en översvämning.
av ekologisk eller kemisk status
vid en översvämning.

6.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda Säveån
från en långvarig ekologisk eller
kemisk status vid en
översvämning är identifierade och
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
de skyddade Säveån från en långvarig
ekologisk eller kemisk status vid en
översvämning.

6.1.3

Miljön

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
Säveån från en långvarig
försämring av ekologisk eller
kemisk status vid en
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda Säveån från en långvarig
försämring av ekologisk eller kemisk status
vid en översvämning genomförs.

Skyddade miljö- och naturvärden ska vara
identifierade och utvärderade vad det
gäller sårbarhet mot översvämningar och
hantering av översvämningar.

Förebyggande
åtgärd

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

20XX

T.ex: Pågående

2022-2025

Ej pågående

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Avslutad

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

Sida 5

Annan
lagstiftning

MB 7, 9, 11,
12 kap.
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

#

T.ex: Människors hälsa

6.2

Miljön

Måltyp
Måltext
Åtgärdsmål
De åtgärder i
Vattenförvaltningsplanen som har
effekt på
översvämningssituationen är
identifierade och uppdaterade.

Namn
T.ex. Skydd
Kort beskrivning
Uppdatera åtgärdslistan i
Förebyggande
Vattenförvaltningsplanen och identifierade åtgärd
de åtgärder som har effekt på
översvämningssituationen.

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
Länsstyrelsen/
Västerhavets
vattendistrikt

20XX

T.ex: Pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets
vattendistrikt

3 - Hög

Nej

2022

Ej pågående

6.3

Miljön

Åtgärdsmål
Effekten av de åtgärderna som
identifierats ge på
översvämningssituationen
nedströms i avrinningsområdet är
klarlagd.

Beräkna vilken effekt åtgärderna som
identifierats ger på
översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets
vattendistrikt

3 - Hög

Nej

Länsstyrelsen/
Västerhavets
vattendistrikt

2023-2024

Ej pågående

7

Kulturarvet

7.1.1

Kulturarvet

Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka
allvarliga konsekvenser på
kulturarvet.
Kunskapsmål
Kulturarv är utvärderade vad
gäller sårbarhet och allvarliga
konsekvenser vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall.

Utvärdera kulturarv och de konsekvenser
en översvämning kan innebära.

Förebyggande
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

7.1.2

Kulturarvet

Kunskapmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
Åtgärder för att skydda kulturarv skydda kulturarv som bedöms påverkas vid åtgärd
som påverkas vid en
en översvämning.
översvämning är identifierade och
utvärderade.

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2025

Ej pågående

7.1.3

Kulturarvet

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
kulturarvet vid en översvämning
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda kulturarvet vid en översvämning
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

7.2

Kulturarvet

Kunskapsmål
Enskilda fastighetsägare och
förvaltare av kulturarvsobjekt ska
vara medvetna om
översvämningrisken.

Genomför en informationsinsats riktat åt
fastighetsägare och förvaltare av
kulturarvsobjekt i syfte att öka deras
medvetenhet om översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

7.3

Kulturarvet

Åtgärdsmål
För att säkra kulturvärden mot
översvämning ska råd och stöd
finnas tillgänglig.

Råd och stöd ska finns uppdaterad och
tillgänglig på webbsidan:
www.kulturarvklimat.se.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

Sida 6

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

8

Kulturarvet

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Åtgärder för att minska
översvämningsrisker ska inte
orsaka några allvarliga skador på
kulturmiljön.

8.1

Kulturarvet

Åtgärdsmål
Åtgärder för att minska
översvämningsrisken som medför
indirekt negativ påverkan på
värdefulla kulturmiljöer och
byggnader ska undvikas.

Åtgärder för att minska
översvämningsrisken ska bedömas och
anpassas för att minimera negativ
påverkan på kulturmiljön.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

9

Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska
skyddas och upprätthålla sina
grundläggande funktioner.
Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Transportinfrastruktur är
utvärderade vad gäller sårbarhet
och eventuella konsekvenser vid
en översvämning orsakade av
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och utvärdera
Förebyggande
transportinfrastruktur och de konsekvenser åtgärd
en översvämning kan innebära för de här.

M23 Begränsning av skada

Hela riskområdet

M23 Begränsning av skada

9.1.1

Ansvarig

Tid

Status

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

Nej

Länsstyrelsen,
Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

9.1.2

Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
transportinfrastrukturen är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda transportinfrastrukturen.

9.1.3

Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
transportinfrastrukturen är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda transportinfrastrukturen
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2024-2027

Ej pågående

10

Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Egendom ska skyddas från de
omfattande ekonomiska
konsekvenserna som en
översvämning kan innebära.
Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Egendom som ska skyddas från
omfattande ekonomiska
konsekvenser är identifierade.

Identifiera egendom som ska skyddas från
de omfattande ekonomiska konsekvenser
som kan uppstå vid en översvämning.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

10.1.1

Förebyggande
åtgärd

Kostnad
kr

10.1.2

Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
De åtgärder för att skydda
egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda identifierad egendom med
omfattande ekonomiska konsekvenser.

10.1.3

Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser genomförs.

Sida 7

Annan
lagstiftning
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ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

11

Miljön

11.1.1

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning
Miljöanpassade flöden

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

11.1.2

Miljön

11.1.3

Skyddsåtgärd

M32 Flödesreglering.

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st,
374 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 16 st, 63 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.4

Miljön

Anpassade skyddszoner - 31 st, 1 339 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.1.5

Miljön

Kalkfilterdike - 26, 1720 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.6

Miljön

Skyddszoner i jordbruksmark, 134, 953 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.7

Miljön

Tvåstegsdike - 22 st, 113 km

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Göta älvs
3-Hög
invallning av kust och invallningar åtgärdsområde
längs vattendrag
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.8

Miljön

Fosfordamm - 30 st, 19 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.9

Miljön

Våtmark för näringsretention - 30 st, 1082
ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.1

Miljön

Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st,
230 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.2

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 23 st, 75 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Sida 8

K-N
analys
Ja/Nej

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

#

T.ex: Människors hälsa

11.2.3

Miljön

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning

Namn
T.ex. Skydd
Kort beskrivning
Anpassade skyddszoner på åkermark - 324 Skyddsåtgärd
ha

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

M#

GS#

1 till 5

11.2.4

Miljön

Kalkfilterdike - 243 ha

11.2.5

Miljön

11.2.6

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/
20XX
kommunen m.m
Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

T.ex: Pågående

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Ej pågående

Vattendirektivet

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Skyddszoner i
jordbruksmark - 128 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Miljön

Tvåstegsdiken - 24 st, 6500 m

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Säveåns
3-Hög
invallning av kust och invallningar åtgärdsområde
längs vattendrag
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.7

Miljön

Våtmark - fosfordamm - 14 st, 5 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.8

Miljön

Våtmark för
näringsretention - 6 st, 129 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.1

Miljön

Ekologiskt funktionella
kantzoner - 13 st, 109 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.2

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 9 st - 18 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.3.3

Miljön

Anpassade skyddszoner - 1 st, 4 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.3.4

Miljön

Kalkfilterdike - 1 st, 18 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.5

Miljön

Skyddszoner i jordbruksmark, 1 st, 2 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.6

Miljön

Tvåstegsdike - 2 st, 250 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet
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K-N
analys
Ja/Nej

Tid

Status

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

11.3.7

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Fosfordamm - 1 st, 0,06 ha
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning

Åtgärd

11.3.8

Miljön

Våtmark för näringsretention - 1, 4 ha

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Sida 10

K-N
analys
Ja/Nej

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/
20XX
kommunen m.m
Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Tid

T.ex: Pågående

Status

Annan
lagstiftning

Ej pågående

Vattendirektivet

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet
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Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning i de identifierade områden som har betydande översvämningsrisk.
De här riskhanteringsplanerna omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966).
Länsstyrelsen bedömer att riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför har den här miljökonsekvensbeskrivningen tagits fram.
Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanteringsplanen som helhet.
Genomförandet av riskhanteringsplanen bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet.
Nollalternativet bedöms dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här MKB:n har avgränsats till.
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1. Inledning
1.1.

Översvämningsdirektivet

EU antog under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker, som reglerar hanteringen av översvämningar, det så kallade översvämningsdirektivet. Detta efter de
stora översvämningar som Europa drabbades av under 2002. I Sverige genomförs
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS
2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Arbetet sker enligt förordningen i tre steg, där det sista steget innebär att Länsstyrelsen ska ta fram riskhanteringsplaner för identifierade områden som har betydande översvämningsrisk.

1.2.

Miljökonsekvensbeskrivning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). Syftet med att genomföra en miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planer är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planerna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och EU rekommenderar att
riskhanteringsplanerna ska genomgå en strategisk miljöbedömning, det är dock
Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer
att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför upprättas den här miljökonsekvensbeskrivningen.
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning av planens innehåll med syfte och förhållanden till andra
relevanta planer och program.
En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med
hänsyn till planets syfte och geografiska räckvidd.
Uppgifter om miljöförhållanden och sannolika utveckling om planen inte
genomförs.
Uppgifter om miljöförhållanden i området som antas komma att påverkas
betydligt.
Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen ska beskrivas.
Beskriva hur hänsyn tagits till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn.
En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter
som genomförandet av planen kan antas medföra.
Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka
eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter.
En sammanfattning av de övervägande som har gjorts.
Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen medför.
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•

En icke-teknisk sammanfattning.

1.2.1.
Miljöeffekter
Att identifiera, beskriva och bedöma effekterna på människors hälsa och miljön är
centralt i en miljöbedömning. Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:
1. befolkning och människors hälsa
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i
övrigt
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön
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2. Beskrivning av miljöförhållanden och
översvämningsrisken i Göteborgs stad
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk, och Göteborg, som är utsatt av havet, Göta Älv, Mölndalsån och Säveån, har bedömts vara ett av dessa områden.
Bedömningen genomförs genom att analysera antalet boenden och antal anställda
samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning (MSB,
2018).
Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och det bor ca 1 300 000 i kommunen.
I och omkring Göteborg går flera vägar och järnvägar, bland annat E45, E6 och
Norge/Vänerbanan.
I Göteborgs stad finns flertal samhällsviktiga verksamheter i form av vårdcentral,
polisstation, brandstation, skolor och distributionsnät. Men även kommunalteknisk
försörjning i form av lagring och distributionsnät för dricksvatten, avledning och
rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning.
Inom Göteborg finns det flertal platser som är utpekade som kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram.
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3. Riskhanteringsplan
3.1.

Riskhanteringsplanens syfte och innehåll

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Arbetet enligt översvämningsförordningen genomförs i cykel på sex år där varje
cykel är uppdelat i tre steg.

Figur 1. Översvämningsdirektivets process.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är Göteborg,
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås utpekade områden med betydande
översvämningsrisk.
Steg 2: Hot-och riskkartor
I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt
som riskerar att påverkas av översvämningar.
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Steg 3: Riskhanteringsplan
I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna behandlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.
Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Riskhanteringsplanens mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av
översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen i riskhanteringsplanen presenteras som övergripande mål,
resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål.
De övergripande målen är:
•
•
•
•

3.2.

Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet
personer som påverkas negativt av en översvämning.
Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid
en översvämning.
Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom
vid en översvämning.

Förhållande till andra relevanta planer och program

Det finns flera relevanta planer och program som förhåller sig till riskhanteringsplanen. MSB:s vägledning om riskhanteringsplan (MSB, 2020a) har nämnt några
planer och program som är särskilt relevant för riskhanteringsplanerna:
•
•
•
•
•
•

Regionala och kommunala risk-och sårbarhetsanalyser
Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
Kommunens översiktsplan
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Förvaltningsplan för vattendistriktet
Relevanta miljökvalitetsmål

3.2.1.
Regional och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljön, och att ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna
åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händelser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att kommunen ska ha
tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service
till invånarna. Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen, men styrs
tydligt av andra lagar och förordningar 1. Kommunerna arbetar till exempel med
Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

1
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översvämningsrisken inom ramen av deras risk-och sårbarhetsanalys (RSA), där
skyfall och höga flöden har identifierats. (Göteborgs stad, 2019)
Länsstyrelsen ansvarar inom sitt geografiska område för upprättande av regionala
risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala
risk- och sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet.
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a)
3.2.2.
Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett handlingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019).
3.2.3.
Kommunens översiktsplan
Riskhanteringsplanen har även koppling till kommunens samhällsplanering på
olika nivåer, bland genom översiktsplaner och detaljplaner. Enligt stadens översiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till risk för bland annat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs centrala delar ha
grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt och riskerar att
drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundläggningsnivå höjas.
(Göteborgs stad, 2009)
3.2.4.
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka påtaglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan
översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete som ligger till grund för att handlingsplanen tas fram.
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgärder som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområdena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åtgärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län,
2020b) Riskhanteringsplanens åtgärder kan kopplas till flera av myndighetsåtgärderna i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.
3.2.5.
Förvaltningsplan för vattendistriktet
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem länsstyrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vattendistrikt.
I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen
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visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder eller omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras.
Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst och är juridiskt bindande. I åtgärdsprogrammet föreslås de åtgärder som
behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är viktigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning.
Några av de fysiska åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms ha effekt på översvämningssituationen och finns därför även med i riskhanteringsplanen. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)
3.2.6.
Relevanta miljökvalitetsmål
Sveriges miljömål 2 består av 16 miljökvalitetsmål. Det finns flera miljökvalitetsmål som är relevanta för riskhanteringsplanen och MKB. Dessa kan läsas under rubrik 7.

Sveriges miljömål är riktmärken för Sveriges miljöarbete och visar vägen mot en hållbar
utveckling och Agenda 2030 (Sveriges miljömål, 2020).

2
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4. Miljöbedömning
4.1.

Behov av miljöbedömning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). MSB och EU rekommenderar att riskhanteringsplanerna ska genomgå
en strategisk miljöbedömning, men det är dock Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planer. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska
även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Länsstyrelsen ska redovisa bedömningar av den påverkan på miljön som genomförandet av planen kan få och
den betydande miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas och bedömas.

4.2.

Alternativ till riskhanteringsplan

Omfattning och utformningen av riskhanteringsplanerna är styrda av översvämningsförordningen och utgår ifrån EU:s översvämningsdirektiv. Länsstyrelsen ska
enligt översvämningsförordningen ta fram riskhanteringsplan för de områden som
har en betydande översvämningsrisk. De områden som har en betydande översvämningsrisk har bedömts av MSB och är i Västra Götalands län:
•
•
•
•
•

Alingsås
Borås
Göteborg
Stenungsund
Uddevalla

Här har även de vattendrag som ska behandlas i riskhanteringsplanen identifierats
för varje område. I Göteborg har havet, Göta Älv, Mölndalsån, Säveån och skyfall
identifierats som en betydande översvämningsrisk.
4.2.1.
Alternativa åtgärder
Många av åtgärderna handlar om att identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter
och konsekvenser som sedan leder till åtgärder som ska genomföras. En miljöbedömning och MKB bör genomföras när åtgärder har identifierats. I miljöbedömningen ska alternativa lösningar beaktas och jämföras. Den åtgärden som främjar
den hållbara utvecklingen och den åtgärd som medför en positiv miljöpåverkan bör
väljas.
En åtgärd som skyddar mot översvämningar orsakade av höga flöden eller skyfall
kan bland annat påverka kultur, miljö och människors hälsa positivt. Till exempel
kan en åtgärd vara att låta en yta svämmas över vid ett skyfall och vara en yta där
barn kan leka när ytan inte översvämmas. En annan åtgärd kan vara att skapa en
vall som även är en strandpromenad där människor kan promenera. Det kan vara en
våtmark som gynnar den biologiska mångfalden. Att skapa regnrabatter är ytterligare ett exempel som skapar en attraktiv miljö för både människan, insekter och
fåglar.
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När olika alternativ av åtgärder utvärderas bör en prioritering göras, där påverkan
på människors hälsa bör prioriteras högst.

4.3.

Avgränsning

4.3.1.
Avgränsning av miljöeffekter
De miljöeffekter som bedöms vara mest relevanta i den här MKB:n är:
•
•
•
•

Befolkning och människors hälsa
Djur- och växtliv samt biologisk mångfald
Mark och bebyggelse
Kulturmiljö

4.3.2.
Geografisk avgränsning
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifierats vid framtagningen av hot- och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrinningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.
Avgränsningen av den här MKB är densamma som i riskhanteringsplanen. Den
geografiska avgränsningen har i det tidiga samrådet stämts av med berörda aktörer.

Figur 2. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv.

14

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning

Figur 3. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån.

Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån.
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Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre.

Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre.

4.3.3.
Avgränsning i sak
I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från Mölndalsån, Göta Älv, Säveån
och havet samt översvämningar orsakade av skyfall. Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag
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och för kusten samt rekommendationer för hantering av översvämning till följd av
skyfall. (Länsstyrelsen 2018).

4.4.

Metod

Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanteringsplanen som helhet. Åtgärderna i riskhanteringsplanen är många och har därför kategoriserats enligt:
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring.

Miljöbedömningen har sedan gjorts utifrån de här åtgärdskategorierna. I miljöbedömningen har de miljöeffekter som bedöms beröra riskhanteringsplanen jämförts
med om planen inte skulle genomföras (det så kallade nollalternativ).
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5. Miljöförhållanden och miljöns sannolika
utveckling om planen inte genomförs
Det nollalternativ som jämförs med är att Länsstyrelsen inte tagit fram någon riskhanteringsplan för Göteborg. I de riskkartorna som tagits fram för Göteborg beskrivs vilka verksamheter, befolkningsantal, infrastruktur som finns inom området
och som hotas att översvämmas.
Miljöns sannolika utveckling om riskhanteringsplanen inte genomförs, har utgått
från riskkartorna och beskrivs kortfattat nedan uppdelat i respektive fokusområde
samt i flödena 50-årsflöde, 100-årsflöde, beräknat högsta flöde (BHF) och beräknad högsta nivå. Riskkartorna för Göteborg hittas här: Översvämningsportalen
(msb.se)

5.1.

Människors hälsa

I ett värsta läge beräknas 3 413 boende 3 drabbas. Mycket av samhällets allmänna
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis,
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.
En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjligheter.

5.2.

Miljön

Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid.
Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora
områden är fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översvämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.

Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Skarvikshamnen som inte
direkt påverkas men som kan komma att påverkas då deras in- och utleveranser påverkas. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns
risk att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de

3

Nattbefolkning enligt data från SCB
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översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar
som kan spridas vid en översvämning.
Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga ämnen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid spridningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i
naturen.

5.3.

Kulturarvet

Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en översvämning.
Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan påverkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kulturmiljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Långedrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen.

5.4.

Ekonomisk verksamhet

En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.
Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20.
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser.
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6. Betydande miljöpåverkan
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder syftar till att minska de negativa konsekvenserna av en översvämning. Riskhanteringsplanens åtgärder har kategoriserats
enligt följande:
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring.

Det finns inga åtgärder i kategorin återställningsåtgärder i riskhanteringsplanen.
För mer detaljerad information om vilka åtgärder som kategoriserats i vilken kategori, se mål- och åtgärdstabell i riskhanteringsplanen.
Nedan redovisas den miljöbedömningen som gjorts för riskhanteringsplanen. En
jämförelse görs även med nollalternativet som redovisades under rubrik 5. Efter
miljöbedömningen för respektive åtgärdskategori, finns en sammanfattning av miljöbedömningen.

6.1.

Miljöbedömning av förebyggandeåtgärder

Åtgärderna i den här kategorin innefattar mestadels åtgärder som handlar om att
identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter och konsekvenser. Även åtgärder
som innebär att identifiera och utvärdera åtgärder för att minska de konsekvenser
som kan uppstå vid en översvämning.
I den här åtgärdskategorin har även utvecklingen av planeringsarbetet kategoriserats in. Översvämningsrisken beaktas i översiktsplaner, detaljplaner, prövningar
och tillsyn för att förebygga risker som kan inträffa vid en översvämning i området.
En åtgärd i riskhanteringsplanen innebär att ta fram stöd i planeringen med anvisningar om områden med översvämningsrisk samt vilka skyddsnivåer som gäller.
De här åtgärderna bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan och beskrivs inte vidare i den här MKB:n. Åtgärderna medför ingen faktisk miljöpåverkan men i ett
större sammanhang så har man förflyttat sig mot en positiv miljöeffekt.

6.2.

Miljöbedömning av skyddsåtgärder

De åtgärder som kategoriseras som skyddsåtgärder är de som finns i förvaltningsplanen (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a) och som bedöms ha effekt på
översvämningssituationen nedströms i avrinningsområdet. Det är åtgärderna som
har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen.
De här åtgärderna bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Åtgärderna kan
dock ha en kortvarig negativ miljöpåverkan vid genomförande av åtgärderna.
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6.3.

Miljöbedömning av beredskapsåtgärder

Beredskapsåtgärder ökar beredskapen inför och vid en översvämning, genom att ha
tydlig kommunikation och bra samverkan. En tydlig kommunikation till bland annat allmänhet och andra berörda aktörer minskar risken för negativa konsekvenser
vid en översvämning.
Samverkan kring utveckling och underhåll av prognoser och övervakningssystem
ökar beredskapen genom att få tidiga indikationer om höga flöden. Förmåga att
hantera en översvämning anses även öka vid medverkan av övningar, där medverkan i Länsstyrelsens övningar tas upp som en åtgärd i riskhanteringsplanen. Framtagande av en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken är också en åtgärd som ökar kommunens förmåga. Det gör att kommunen blir mer förberedd på
att hantera en översvämning och att få kunskap om de konsekvenser höga flöden
och skyfall kan ge. Kommunens förmåga att hantera en översvämning bör kontrolleras vid uppföljning av RSA och tematillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor,
Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.
Dessa åtgärder bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Flera av beredskapsåtgärderna genomförs utifrån annan lagstiftning, till exempel Lagen om skydd
mot olyckor (LSO), Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Plan- och
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

6.4.

Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här
MKB:n har avgränsats till.
De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett
senare skede.
Nedan sammanfattas bedömningen på respektive miljöeffekt med riskhanteringsplan samt utan riskhanteringsplan, det så kallade nollalternativet.
6.4.1.
Befolkning och människors hälsa
Riskhanteringsplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan på befolkningen
och människors hälsa. Åtgärderna i riskhanteringsplanen syftar till att säkra samhällsviktiga verksamheter, dricksvattenförsörjningen, avfallshanteringen samt säkerställa framkomligheten för räddningstjänst, ambulans, polis och hemtjänst.
Om däremot inte planen genomförs bedöms det bli en negativ påverkan, då människor kan komma att skadas vid en översvämning både indirekt och direkt, till exempel via negativ påverkan på dricksvattnet eller att inte få hjälp på grund av svårframkomlig väg.
6.4.2.
Djur- och växtliv samt biologisk mångfald
Positiv miljöpåverkan medförs även vid åtgärder som handlar om att skydda djuroch växtliv samt den biologiska mångfalden. Åtgärder i planen förebygger
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spridningen av föroreningar till skyddade områden, utreder om vilka ämnen som
kan spridas samt vilka konsekvenserna kan bli. Den ekologiska och kemiska statusen får inte försämras, då kan djur och växter påverkas negativt. Naturreservat i
riskområden ska skyddas med sitt rikliga fågelliv.
Om inte planen och åtgärderna genomförs kommer det bli en negativ miljöpåverkan på djur- och växtliv samt på den biologiska mångfalden.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning. Det finns risk för att ämnen som inte finns naturligt i naturen som kommer från industrier och förorenade områden sprids inom
detta område och påverkas därför negativt utan riskhanteringsplanen.
6.4.3.
Mark och bebyggelse
Det behöver finnas en bra förutsättning för att beakta översvämningsrisken i planeringsarbetet. Åtgärder i riskhanteringsplanen bidrar till att översvämningsrisken beaktas i större utsträckning i översiktsplaner, detaljplaner och prövningar. Genom att
vidta åtgärderna minskar de negativa effekterna på bland annat människors hälsa,
miljön, bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljön.
6.4.4.
Kulturmiljön
Riskhanteringsplanen bidrar till en betydande positiv påverkan på kulturmiljön, genom att skydda kulturmiljöer inom riskområdet. De förutsättningar som finns nu
medför att kulturmiljön påverkas negativt, då finns risk att kulturmiljö skadas vid
en översvämning om åtgärderna i riskhanteringsplanen inte genomförs.
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7. Hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har tagit beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge en tydlig
struktur för miljöarbetet. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som
utrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den svenska miljön (Sveriges miljömål, 2020).
Planens genomförande bedöms kunna påverka uppfyllandet av målen:
•
•
•
•
•
•

7.1.

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Giftfri miljö

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen
förebyggas och minska. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som minskar risken för spridning av farliga ämnen från industrier, avloppsreningsverk, andra verksamheter samt förorenade områden. Åtgärderna hindrar eller minskar risken för skador på människor,
djur och växter i samband med spridning av farliga ämnen i samband med översvämning orsakade av höga flöden och skyfall.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.2.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanens åtgärder främjar levande sjöar och vattendrag på många
olika sätt. Reproduktionsförmågan och den biologiska mångfalden kan skadas vid
spridning av farliga ämnen i samband med en översvämning. Åtgärder i planen
medför att minska den risken. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat
område med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid
en översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också
friluftslivet, då det är ett välbesökt område.
Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.
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7.3.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för människor och påverkar även miljön
för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. (Sveriges miljömål, 2020)
Genom att samhällsviktig verksamhet skyddas och upprätthålls minskar risken för
spridning av farliga ämnen och medför att vattendraget blir ekologiskt hållbart och
livsmiljön bevaras. Bakterier och andra föroreningar är ett problem för lagringen
och distributionsnät för dricksvatten men med det här målet främjas en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.4.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Havsmiljön påverkas av fiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som hamnar i vatten och leder till övergödning. Den biologiska mångfalden i
havet kan störas på grund av de främmande arter som kan etablera sig i haven.
(Sveriges miljömål, 2020)
Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom riskområdet kan försämras vid
översvämningar. Riskhanteringsplanen innehåller därför åtgärder som minskar den
här risken och bidrar därför till ett hav i balans. Risken för att föroreningar sprids
vid en översvämning ska minska enligt riskhanteringsplanen.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.5.

God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling (Sveriges miljömål, 2020).
Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som förhindrar att bebyggelse anläggs på
platser som riskerar att översvämmas. Genom att beakta översvämningsrisken i
planeringen bidrar det till ett mer hållbart byggande. Men även i redan bebyggda
områden som riskerar att översvämmas, ha reducerande åtgärder för att minska
skadorna.
Genom att tillhandahålla god information före, under och efter en översvämning bidra till att risken för skador på människors hälsa och egendom minskar. Att ha en
tydlig kommunikation medför även en trygghet för människor, då de vet hur de kan
förbereda sig inför en översvämning.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.6.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanens åtgärder främjar växt- och djurlivet på många olika sätt.
Den biologiska mångfalden kan skadas vid spridning av farliga ämnen i samband
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med en översvämning. Åtgärder i planen medför därför att minska risken för spridning av farliga ämnen. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat områden med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid en
översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också friluftslivet, då det är ett välbesökt område.
Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.
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8. Uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen medför
Riskhanteringsplanen kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer
årligen upp hur arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar till
MSB.
I samband med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen kommer även den
här MKB:s slutsatser och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av
miljöbedömningen som visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya eller reviderade planer. I samband med uppföljningen
kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella
oförutsedda miljöpåverkan som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020)

26

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning

Referenser
Förordning (2009:956) om översvämningsrisker. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2018. Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020a. Regional risk- och sårbarhetsanalys.
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020b. Regional handlingsplan för klimatanpassning.
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2017. Faktablad för kusten, Vänern och vattendrag
– planeringsnivåer. ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotande områden”
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2015. Riskhanteringsplan för översvämning i
Göteborg.
MSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/c47e6d96-e159-436c-8320-8c53aa9e5694.pdf
MSB, 2018. Översyn av områden med betydande översvämningsrisk – enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk_jan2018.pdf
MSB, 2019a. Översvämningskartering. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/ (Hämtad 2020-07-29)
MSB, 2019b. Översvämningskartering utmed Säveån. https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckoroch-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/savean-2018.pdf
MSB, 2020a. Vägledning för riskhanteringsplaner. https://www.msb.se/contentassets/2b1f4775ede949559b7a6852597bd07b/vagledning-riskhanteringsplanerjuli2020.pdf
Naturvårdsverket (2020). Uppföljning – en viktig del av miljöbedömningen - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Hämtad 2020-12-01
Naturvårdsverket, 2020d. Uppföljning – en viktig del i miljöbedömning.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Uppfoljning/ (Hämtad 2020-10-28)
Sveriges miljömål, 2020. Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) (Hämtad 2021-03-03)
Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019. Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a. Förvaltningsplan för vatten 2021-2027.
Västerhavets vattendistrikt.

27

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning

Vattenmyndigheterna Västerhavet, 2020b. Åtgärdsprogram för vatten 2021-2017.
Västerhavets vattendistrikt.

28

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning

11 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Förslag till avfallstaxa 2022

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Dan Gorga

1(7)

9/28/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905-1)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.
Juridisk bedömning
Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 § får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska
betalas
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälvs
Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Bakgrund
Syftet med föreslagen avfallstaxan är som tidigare att stimulera till minskade mängder
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka
kundnöjdheten. Dessa prioriteringar kommer även att vara fokus för föreslagen avfallstaxa.
Avfallstaxan kommer fortsatt att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få
så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. Nytt för taxan för
2022 är att kommunen fått ansvar för insamling och behandling av tidningar och
returpapper.
Verksamhetens bedömning

den

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i avfallsplanen. Ett sätt att påverka
lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt
ADRESS

RENHÅLLNING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

11 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Förslag till avfallstaxa 2022

2(7)

avfallstaxa

styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserade
fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering

av

matavfall, förpackningar och tidningar.

Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
års taxa.
Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen
(består av 13 kommuner runt Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2022.
Göteborgs kommun tas inte med i jämförelsen då det är en storstadskommun med andra
förutsättningar än övriga kommuner.

Prognos- Avfallstaxor 2022
Mölndal*
Öckerö
Stenungsund
Alingsås
Härryda*
Kungsbacka
Ale
Tjörn
Lilla Edet
Kungälv*
Lerum*
Partille*
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Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste abonnemanget

Utformning avfallstaxan
från

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna
gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion;
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 Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt
 Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste
alternativen
 Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet
 Gemensam hämtning är mer ekonomiskt fördelaktig
 Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall
 Hög servicenivå med fler tjänster eftersträvas
 Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering ska uppfyllas
Nedan följer översiktligt hur taxan kommer att påverka olika avgifter och abonnenter.
Förändringarna utifrån nuvarande taxa kan utläsas av bilaga 2, avgifter med röd text är
nuvarande avgifter för 2021.
Fast avgift
Förslås höjas med:
30 kr för villa, radhus
30 kr för fritidshus
30 kr för verksamheter
20 kr för lägenheter
Viktavgift
Föreslås höjas med 20 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall.

kärl.

Gångavstånd, över 3 meter
Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 60 öre per meter för samtliga
Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 40 kr till 520 kr
beroende på abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste
alternativet.
För det vanligaste abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan
vecka - innebär höjningen 158 kr per år. (Observera att mängden avfall per år kan variera
mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).
Lägenheter och verksamheter, underjordsbehållare, containrar
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas olika mycket beroende på
abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och matavfallssortering, hämtning varje vecka
innebär höjningen 135 kr per år och lägenhet. (Observera att mängden avfall per år kan
variera mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).
Säckar
Motsvarande höjningar som för abonnenter med kärl.
Öar
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För ö-säckar fram till april 2022 föreslås avgiften höjas med 8 kr per säck.
Ö-hämtning görs om från maj 2022 på grund av kommande lagkrav som innebär att
kommunen är skyldig att erbjuda matavfallsinsamling för hela kommunen, öar
medräknade. Detta innebär att fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och
restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar
ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst och val kring sommar- eller helårshämtning. Matavfall lämnas om
möjligt på ön. I annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Slam och fett, tunga lock, slangländ, fosforfilter
Avgift per tömning höjs med 80 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).
Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 10 kr per tömning.
Avgift för tungt lock höjs med 40 kr per lock och tömning för lock med vikt över 50 kg.
Avgift för lock med vikt 15-50 kg har lagts till, avgift för lock med vikt 15-25 kg har tagits
bort.
Avgift per tömning av fettavfall höjs med 170 kr.
Trädgårdsavfallshämtning
Avgiften föreslås höjas med 100 kr och hämtningsperioden förlängas till april-november.
Avgift vid felsortering
Föreslås höjas med 50 kr per hämtställe och tillfälle.
Övriga förändringar
Jourtömning sker inom 24 h istället för 6 h som tidigare.
Avgifter för hämtning av tidningar och kontorspapper har lagts till.
Evenemangshämtning tas bort.
Tilläggsavgift för slamtömning från färja på öar har lagts till.
Extra hämtning för verksamheter på Marstrands har lagts till.
Latrin hämtas inom 5 arbetsdagar.
En bilaga till avfallstaxa har tagits fram för avgifter som inte omfattas av det kommunala
ansvaret.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Avfallstaxan påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare
och företag som vill reducera klimatutsläppen”.
Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
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som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens
miljöstyrande
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det
hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen.
Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av Kommunfullmäktige. Avfallstaxan är
miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig
avfallshantering stimuleras. Taxan ska:
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Avfallstaxan berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha
anknytning till avfallstaxan.
Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens
miljöstyrande
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens och Kungälv
avfallsplan. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som
fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan
miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under en tvåårsperiod för
att påverka abonnenterna så lite som möjligt. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
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års taxa. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall,
hämtning varannan vecka - innebär höjningen 180 kr per år. Efter föreslagen höjning är
Kungälv den kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av
abonnemang.
Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka
kundnöjdheten. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar och tidningar kan
abonnenten påverka hur stor avfallstaxan blir.

Ekonomisk bedömning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
års taxa. Utan föreslagen
taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 3 miljoner kr.
Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas
nedan.
Faktorer som medför ökade kostnader för taxan
Avfallsförbränningsskatt
En avfallsförbränningsskatt har införts från och med april 2020 och innebär en skattenivå
som trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och
till 125 kr per ton avfall 2022. Detta medför extra kostnader då allt kommunalt avfall som
inte kan deponeras, materialåtervinnas eller återbrukas förbränns. Både avfall som samlas in
från fastigheter och från återvinningscentralerna, ca 9 000 ton per år, omfattas av
förbränningsskatten. Avfallsförbränningsskatt medför en ökad kostnad på ca 1 125 000 kr
för 2022. Det kan jämföras med vad driften för Ytterby, Kode och Kärna återvinningscentral
kostar under sju månader.
Indexhöjningar
Olika typer av index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadsavtal,
bränsle, förbränning. Index används för att justera priser i olika typer av avtal. Olika
avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Prisjustering i avtal
enligt index brukar medföra höjning med ca 2-3 % per år.
Coronaeffekt
Pandemins effekter kvarstår, dock i mindre omfattning än för 2020-2021. Ökade
avfallsmängder från hushållen och återvinningscentralerna ger ökade kostnader för
behandlingen av avfallet.
Genomförda upphandlingar
Från 2022 gäller nya entreprenader för avfallshämtning fastlandet, avfallshämtning öar,
insamling av slam, transport och hyra av containrar från återvinningscentralerna (startar okt
2021). Avtalen sträcker sig upp till sju år framåt och medför ökade kostnader.
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Övertagandet av ansvar för tidningar och returpapper
Från januari 2022 är det kommunerna som tar över ansvaret för insamling och behandling
av tidningar och returpapper i Sverige, vilket medför ökade kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med
den 1 januari 2022.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020)
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Samhälle och utveckling
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Kungälvs kommuns avfallstaxa

Avfallsstaxa
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om
Kap 2inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

11 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2022

Innehåll

1

Inledning.................................................................................................................................................... Sid 3

2 	Helårshämtning vid villor och radhus.............................................................................................. Sid 4
3 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter
(v.20, maj - v. 37, sept)......................................................................................................................... Sid 7
4 	H elårshämtning vid lägenheter och verksamheter...................................................................Sid 11
5 Hämtning på öar utan fast landförbindelse.................................................................................Sid 15
6	Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall.............................................................. Sid 16
7	T illäggstjänster och särskilda avgifter.......................................................................................... Sid 18

8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Allmänna bestämmelser.......................................... Sid 22

9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Exempel på avgifter.................................................. Sid 26

10 Bilaga till avfallstaxan – avgifter utanför kommunalt avnsvar........................................... Sid 28

2

11 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2022

Kungälvs kommuns avfallstaxa

1

Inledning

Förord
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för
avfallshanteringen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på
uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och
regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte.
Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd
Viktavgift
Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på
hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer
miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och
miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta
avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.
Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida www.kungalv.se

Inledning
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Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr

2.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka för
matavfall

1 620 kr

780 kr

1 380 kr

620 kr

2 030 kr

1 240 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Restavfall, varje
vecka1, 3

Restavfall,
varannan vecka3

Restavfall.
var fjärde vecka3

Restavfall,
var sjätte vecka3

1 890 kr

780 kr

620 kr

340 kr

3 170 kr

1 240 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

190 l kärl för osorterat
avfall

2 520 kr

1 700 kr

370 l kärl för
osorterat avfall

4 890 kr

3 200 kr

Sorterat avfall
190 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall
370 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

Hemkompostering
190 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall
370 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall
Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

Varje vecka1

Varannan vecka för
restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

1 890 kr

3 170 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus,
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma
abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för
matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfall. Sommartid varje
vecka för matavfall4

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 270 kr

2 110 kr

2 530 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 460 kr

2 340 kr

2 910 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 750 kr

2 640 kr

3 250 kr

5 kbm container1 för restavfall och 4 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr

17 850 kr

34 230 kr

10 kbm container1 för restavfall och 6 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr

34 290 kr

66 340 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall

Varannan vecka

Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för
matavfall4

530 kr

1 050 kr

830 kr

140 l kärl för matavfall

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år
Restavfall2

Varannan vecka

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall

750 kr

1 470 kr

370 l kärl för restavfall

930 kr

1 850 kr

660 l kärl för restavfall

1220 kr

2 200 kr

5 kbm container1 för restavfall

15 010 kr

30 020 kr

10 kbm container1 för restavfall

30 020 kr

60 050 kr

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3. Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.

Helårshämtning vid villor och radhus
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Kärl, per hushåll

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

1 492 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter.
Leverans av tomsäckar ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.6 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall
160 l säck för rest
avfall och 60 l säck
för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt
matavfall
Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)
160 l säck för osorterat avfall

Varje vecka1

Varannan vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

2 570 kr

2 075 kr

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka
för matavfall

1 240 kr

1 740 kr

900 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per
hämtning,
var sjätte vecka3

2 570 kr

1 230 kr

900 kr

490 kr

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

4 660 kr

2 780 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr

Verksamhet

920 kr

Lägenhet

530 kr

3.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl
Varje vecka1

Varannan vecka för restavfall.
Varje vecka för matavfall

Varannan vecka

190 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 090 kr

790 kr

520 kr

370 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 380 kr

1 030 kr

680 kr

Sorterat avfall

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall

1 090 kr

520 kr

370 l kärl för restavfall

1 380 kr

680 kr

Blandat avfall.
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall

1 790 kr

1 030 kr

370 l kärl för osorterat avfall

2 070 kr

1 440 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedan
stående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår.
För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall.
Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

500 kr

680 kr

990 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

620 kr

800 kr

1 240 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 000 kr

1 190 kr

2 250 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år
Matavfall
140 l kärl för matavfall

Varannan vecka

Varje vecka1

180 kr

370 kr

310 kr

630 kr

440 kr

870 kr

820 kr

1 880 kr

4 900 kr

9 800 kr

9 800 kr

19 590 kr

Restavfall2
190 l kärl för restavfall
370 l kärl för restavfall
660 l kärl för restavfall
5 kbm container2 för restavfall
10 kbm container2 för restavfall
1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.
2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varannan vecka

28,70 kr

4,10 kr

517 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.
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3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter
a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärl
(v.20, maj - v. 37, sept)
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

170 kr

350 kr

680 kr

1200 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

280 kr

550 kr

1 100 kr

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

350 kr

690 kr

1 380 kr

2 270 kr

660 l kärl för restavfall

460 kr

920 kr

1 850 kr

3 680 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall

790 kr

1 420 kr

2 860 kr

Erbjuds ej

370 l för osorterat avfall

1 280 kr

2 570 kr

3 350 kr

4 450 kr

660 l för osorterat avfall

1 580 kr

3 150 kr

4 810 kr

7 940 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

b. Sommarhämtning

från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år u
 nder
perioden (v.14, april – v.39, september)
Matavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

490 kr

1 000 kr

1 730 kr

3 640 kr

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall

1 000 kr

1 990 kr

3 280 kr

7 240 kr

660 l kärl för restavfall

1 330 kr

2 670 kr

5 330 kr

11 840 kr

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr

5 120 kr

6 430 kr

13 510 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr

6 950 kr

11 470 kr

21 000 kr

140 l kärl för matavfall
Restavfall

Osorterat avfall

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april
– v.39, september)1,2
Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning,
enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka
kr per hämtning

Avgift osorterat avfall
en gång per vecka
kr per hämtning

140-370 l kärl

80 kr

140 kr

660 l kärl

130 kr

220 kr

1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2 Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr

Verksamhet

920 kr

Lägenhet

530 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck
Sorterat avfall
160 l säck för restavfall och
60 l säck för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och
hemkompostering av allt
matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varannan vecka

1 380 kr

900 kr

670 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

1 380 kr

670 kr

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

2 370 kr

1 320 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, osorterat)
160 l säck för osorterat avfall
1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
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4

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej.
Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift
Villa och radhus i
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening

Verksamhet

Lägenhet

1 190 kr

920 kr

530 kr

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Avgift

4.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

490 kr

1 000 kr

2 180 kr

3 470 kr

5 630 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

800 kr

1 580 kr

3 350 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

1 000 kr

1 990 kr

4 380 kr

5 870 kr

15 680 kr

660 l kärl för restavfal

1 330 kr

2 360 kr

7 100 kr

10 650 kr

24 840 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat
avfall

2 280 kr

4 120 kr

6 960 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr

5 120 kr

8 570 kr

12 860 kr

30 770 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr

6 950 kr

15 300 kr

22 930 kr

49 920 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

4 264 kr

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift
Avgift
530 kr
Lägenhet
920 kr
Verksamhet

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare
Viktavgift, kr per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare
Varannan vecka

En gång varje vecka

Två gånger varje
vecka

Tre gånger varje
vecka

3 570 kr

6 490 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 520 kr

5 040 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

5 810 kr

11 630 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare 3,1 - 5 m

9 140 kr

18 300 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

12 110 kr

24 230 kr

53 820 kr

107 630 kr

Container om 10 m

24 330 kr

48 640 kr

107 630 kr

215 250 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

10 350 kr

20 710 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 -1,3 m3

5 040 kr

9 590 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

10 490 kr

20 980 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

18 450 kr

34 180 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

25 020 kr

50 030 kr

84 890 kr

169 660 kr

45 640 kr

84 890 kr

157000kr

314 020 kr

15 810 kr

31 620 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Matavfall
Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:
Restavfall

2

1

3

3

Osorterat avfall

Container1 om 10 m3
Lastväxlare, 20 - 35 m

3

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3 Lastväxlarcontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift
Avgift
Lägenhet
Verksamhet

530 kr
920 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck
Matavfall
60 l säck för matavfall

Restavfall
160 l säck för restavfall

Osorterat avfall
160 l säck för osorterat avfall

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Varannan vecka

Varje vecka

490 kr

830 kr

Varannan vecka

Varje vecka

1 230 kr

2 210 kr

Varannan vecka

Varje vecka

3 370 kr

5 300 kr

13
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift
Avgift
530 kr
Lägenhet
920 kr
Verksamhet

4.11 Viktavgift, sopsug
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Ingen avgift

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug
Hämtning av matavfall

Hämtning av restavfall

68 kr

89 kr

Hämtningsavgift

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap
Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader,
energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år
Avgift
Lägenhet

695 kr

Verksamhet

695 kr

14
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 ämtning på öar
H
utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.
Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda säckar ska användas, i vilka hämtningen ingår då de köps. Säckar betalas i förskott och kan
köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,
Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet.

5.1 Fast avgift
Avgift
Villa, helårsboende

1 190 kr

Fritidshus

1 040 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022
Avgift per säck
Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats
(betalat i förskott per säck).

73 kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.
Sommarhämtning
v.20, maj - v. 37, sept

Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 9 säckar för
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet: Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet
Extra säck

670 kr

350 kr
140 kr/ säck

Helårshämtning

Avgift

Året runt
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 12 säckar per
år lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Året runt
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet.
Lämnas på anvisad plats.
Extra säck

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

880 kr

450 kr
140 kr/säck
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Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1 A
 vgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i
avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1

3,1 - 4 kbm

1 420 kr

4,1 - 5 kbm

1 670 kr

5,1 - 6 kbm

1 900 kr

6,1 - 7 kbm

2 160 kr

7,1 - 8 kbm

2 400 kr

8,1 - 9 kbm

2 660 kr

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter
Avgift kr per tömning
11 - 15 m

170 kr

16 - 20 m

230 kr

21 - 25 m

290 kr

26 - 30 m

350 kr

31 - 35 m

410 kr

36 - 40 m

470 kr

41 - 45 m

530 kr

46 - 50 m

590 kr

51 - 55 m

880 kr

56 - 60 m

940 kr

61 - 65 m

1 000 kr

66 - 70 m

1 060 kr

71 - 75 m

1 120 kr

76 - 80 m

1 180 kr

Över 80 m

1 240 kr

6.3 Avgift för tungt lock
Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg

250 kr

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg

650 kr

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten
och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter

16
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer
Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning

3 890 kr

Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall

2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning
enligt 6.1 tillkommer
Avgift per tömning
Budad tömning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

280 kr

Akut tömning
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 050 kr

Datumbestämd tömning
Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag
(kl 8-16, vardag)

3 010 kr

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp
till tio meter ingår i avgiften
Avgift per tömning
Volymer upp till 3 m

2 630 kr

Volymer över 3 m3 - 7 m3

4 020 kr

3

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer
Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

1 470 kr

Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 620 kr

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla
Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton

1 160 kr

Filtermaterial lösvikt

1 560 kr

6.10 Övriga avgifter
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet.
Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl 07.00 – 16.00.
Avgift
Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim)

490 kr

Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim)

980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle)

560 kr

Rabatt om samtidig hämtning av slam från fler avlopp på samma
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp)

-200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning)

1875 kr

Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
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Tilläggstjänster och särskilda avgifter

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck
Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn
efter beställning

Avgift, inom ett dygn
efter beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)

80 kr

180 kr

260 kr

Hämtning av extrasäck1 om 160 l

90 kr1

200 kr1

320 kr1

Tömning av kärl om 140 - 370 l

Erbjuds ej

390 kr

720 kr

Tömning av kärl om 660 l

Erbjuds ej

440 kr

830 kr

Tömning av container

Erbjuds ej

830 kr

990 kr

Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m3

Erbjuds ej

1 510 kr

1 810 kr

1. Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC
Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll

220 kr

Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per
besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)

300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1
Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m3, per kolli

350 kr

1 Hämtas efter budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container
Avgift Vippcontainer 5 m3

Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Felsortering.
Om container innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften, per tömning.2

2 560 kr

3 280 kr

1 Hämtas efter budning
2 För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl
Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Kärl om 370 l

960 kr

1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar)
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022
Varje vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Extra hämtning, inom
fem arbetsdagar

190 l kärl

6 500 kr

3 200 kr

1 600 kr

150 kr

370 l kärl

7 600 kr

3 800 kr

1 900 kr

180 kr

660 l kärl

9 500 kr

4 700 kr

2 300 kr

220 kr

190 l kärl

4 150 kr

2 100 kr

1 250 kr

150 kr

370 l kärl

4 200 kr

2 200 kr

1 300 kr

180 kr

660 l kärl

4 600 kr

2 400 kr

1 800 kr

220 kr

Tidningar

Kontorspapper

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.
Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.
Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning

310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang
Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.

100 kr

Ansökan om uppehåll

250 kr

Tilläggstjänster och särskilda avgifter
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7.9 Avgifter vid felsortering
I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.
Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.
Avgift kr per hämtställe och tillfälle
Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet

300 kr

Grovavfall

Se kapitel 7.4

7.10 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

4 264 kr

Kärl eller säck

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och
hämtning varannan vecka

28,70 kr

4,10 kr

1 492 kr

Kärl eller säck

7.12 Uppsamlingsplats vintertid
Vinterabonnemang
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.
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7.13 Avgifter vid timersättning
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som
är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.
Avgift kr per timme
Renhållningsfordon inklusive förare

910 kr

Lastväxlare inklusive förare

840 kr

Kranbil inklusive förare

1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning

3 500 kr

Hjälparbetare på båten

Tilläggstjänster och särskilda avgifter

700 kr
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av
kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade
av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i
Kungälvs kommun.
Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och  avfallsplan.
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall
inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .
Taxan ska:
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
• stimulera en god arbetsmiljö,
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun.

8.3 Definitioner
Fast avgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna,
insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Hämtningsavgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga
avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.
Villahushåll: Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom
fastigheter för fritidsboende, se nedan
Fritidsboende: om folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus: är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.
Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.
Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.
Osorterat avfall: innehåller både rest- och matavfall, blandat.
Behållare: avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning.
Bomkörning: uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att
handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.
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I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälvs kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälvs
kommun.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.
Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälvs kommun. Blankett om ägarbyte finns på
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.
För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.
Fast avgift ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende
och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder
och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per
bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande  utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för
gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per
hushåll.
Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall,
insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan
enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen
verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.
Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.
Hämtningsavgift i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.
Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår
ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärl och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör.
Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra
undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter.  Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats,  www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälvs kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.
För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; www.kungalv.se
Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte
längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen.
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun.
Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; www.kungalv.se. Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; www.kungalv.se.  
Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster
Grovsavfall och smått elavfall
Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 - 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongsbundet och avfall
hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

Latrin
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa
budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.7. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5) arbetsdagar efter
beställning. Behållare hämtas från anvisad plats.

Ö-hämtning
Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per
år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar. Kommande insamlingssystem anges nedan:
Till och med april 2022: Det kommunala avfallet läggs i förbetald säck som lämnas på insamlingsplatsen på hämtningsdagen, för
avgift se tabell 5.2. Säcken får max väga 15 kg. Säckar kan köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv.
Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
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beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet, se tabell 5.3

Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m.
De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till
anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut,
se tabell 6.3.
Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning
utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.
Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning
sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1
och 6.10.

Fettavskiljare
Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med
kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

Felsorteringsavgift
Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.
Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.9.
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per
timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.13.
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Exempel på avgifter,  fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:

1 190 kr
780 kr
454 kr
2 424 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus
(v.20, maj - v. 37, sept.)
EXEMPEL:
Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:

1014 kr
520 kr
129 kr
1 663 kr

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
15 x 530 = 7 950 kr
Hämtningsavgift matavfall:
2x 1 000 = 2 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
3 x 1 990 = 5 970 kr
Viktavgift
15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad:
25 411 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container
- Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning
varannan vecka.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:
Årskostnad per hushåll:

5 x 1 190 kr = 5 950 kr
1 750 kr = 1 750kr
5 x 239 x 1,90 = 2 271 kr
9 971 kr
1 994 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 112 lägenheter
1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
112 x 530 = 59 360 kr
Hämtningsavgift matavfall:
8 x 1000 = 8 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
18 300 = 18 300 kr
Viktavgift:
112 x 260 x 1,90 = 55 328 kr
Summa årskostnad:
140 988 kr

Hämtning på öar utan fast landförbindelse
EXEMPEL:
En villa, helårsboende. Med förbrukningen av två säckar i månaden.
Fast avgift:
1 190kr
Säckavgift:
2 x 73 kr x 12 månader = 1 752kr
Summa årskostnad:
2 942 kr

Slamtömning
EXEMPEL:
Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning
Avgift för tömning
Summa årskostnad :
1 420 kr

Renhållningstaxan för Kungälvs kommun – Exempel på avgifter
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Bilaga t ill avfallstaxan för Kungälvs kommun
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15

kap. 20 § miljöbalken.
Helårshämtning vid villor och radhus
Typ av tjänst
Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.

Avgift
300 kr per besök
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande

150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order

130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering

610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering

615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering

665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering

745 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför.
Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp,
storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.

Kap 2
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Avfallsstaxa
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om
Kap 2inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.
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Inledning

Förord
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för
avfallshanteringen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på
uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och
regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte.
Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd
Viktavgift
Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på
hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer
miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och
miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta
avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.
Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida www.kungalv.se

Inledning
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Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift
Avgift
1 190 kr
1160 kr

Villa och radhus

2.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Varje vecka1

Varannan vecka för
restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

190 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

1 890 kr
1690 kr

370 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

3 170 kr
2 830 kr

Sorterat avfall

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka för
matavfall

1 620 kr
1450 kr

780 kr
700 kr

1 380 kr
1 230 kr

620 kr
550 kr

2 030 kr
1810 kr

1 240 kr
1110 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Hemkompostering

Restavfall, varje
vecka1, 3

Restavfall,
varannan vecka3

Restavfall.
var fjärde vecka3

Restavfall,
var sjätte vecka3

190 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall

1 890 kr
1 690 kr

780 kr
700 kr

620 kr
550 kr

340 kr
300 kr

370 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall

3 170 kr
2 830 kr

1 240 kr
1 110 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

190 l kärl för osorterat
avfall

2 520 kr
2 250 kr

1 700 kr
1 520 kr

370 l kärl för
osorterat avfall

4 890 kr
4 370 kr

3 200 kr
2 860 kr

Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus,
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma
abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för
matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfall. Sommartid varje
vecka för matavfall4

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 270 kr
1 180 kr

2 110 kr
1 950 kr

2 530 kr
2 340 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 460 kr
1 350 kr

2 340 kr
2 170 kr

2 910 kr
2 690 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 750 kr
1 620 kr

2 640 kr
2 440 kr

3 250 kr
3 010 kr

5 kbm container1 för restavfall och 4 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr
15 840 kr

17 850 kr
16 530 kr

34 230 kr
31 690 kr

10 kbm container1 för restavfall och 6 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr
30 720 kr

34 290 kr
31 750 kr

66 340 kr
61 430 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall
140 l kärl för matavfall

Varannan vecka

Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för
matavfall4

530 kr
490 kr

1 050 kr
970 kr

830 kr
770 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år
Restavfall2

Varannan vecka

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall

750 kr (690 kr)

1 470 kr (1 360 kr)

370 l kärl för restavfall

930 kr (860 kr)

1 850 kr (1 710 kr)

660 l kärl för restavfall

1220 kr (1 130 kr)

2 200 kr (2 040 kr)

5 kbm container1 för restavfall

15 010 kr (13 900 kr)

30 020 kr (27 800 kr)

10 kbm container1 för restavfall

30 020 kr (27 800 kr)

60 050 kr (55 600 kr)

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3. Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.

Helårshämtning vid villor och radhus
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Kärl, per hushåll

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varje vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr
1 274 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter.
Leverans av tomsäckar ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.6 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr
1 160 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall
160 l säck för rest
avfall och 60 l säck
för matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

2 570 kr
2 298 kr

2 075 kr
1 860 kr

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka
för matavfall

1 240 kr
1 107 kr

1 740 kr
1 560 kr

900 kr
807 kr

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per
hämtning,
var sjätte vecka3

160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt
matavfall

2 570 kr
2 298 kr

1 230 kr
1 107 kr

900 kr
807 kr

490 kr
440 kr

Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

4 660 kr
4 180 kr

2 780 kr
2 490 kr

160 l säck för osorterat avfall

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

Lägenhet

530 kr
510 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1 ,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl
Varje vecka1

Varannan vecka för restavfall.
Varje vecka för matavfall

Varannan vecka

190 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 090 kr 970 kr

790 kr 730 kr

520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 380 kr 1 230 kr

1 030 kr 920 kr

680 kr 610 kr

Sorterat avfall

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall

1 090 kr 970 kr

520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall

1 380 kr 1 230 kr

680 kr 610 kr

Blandat avfall.
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall

1 790 kr 1 600 kr

1 030 kr 920 kr

370 l kärl för osorterat avfall

2 070 kr 1 850 kr

1 440 kr 1 290 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedan
stående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår.
För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall.
Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

500 kr
460 kr

680 kr
630 kr

990 kr
920 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

620 kr
570 kr

800 kr
740 kr

1 240 kr
1 150 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 000 kr
930 kr

1 190 kr
1 100 kr

2 250 kr
2 080 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år
Matavfall

Varannan vecka

Varje vecka1

180 kr
170 kr

370 kr
340 kr

190 l kärl för restavfall

310 kr
290 kr

630 kr
580 kr

370 l kärl för restavfall

440 kr
410 kr

870 kr
810 kr

660 l kärl för restavfall

820 kr
760 kr

1 880 kr
1 740 kr

5 kbm container2 för restavfall

4 900 kr
4 540 kr

9 800 kr
9 070 kr

10 kbm container2 för restavfall

9 800 kr
9 070 kr

19 590 kr
18 140 kr

140 l kärl för matavfall
Restavfall2

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.
2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varannan vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

517 kr
441 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.
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3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter
a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärl
(v.20, maj - v. 37, sept)
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

170 kr
160 kr

350 kr
330 kr

680 kr
650 kr

1200 kr
1 140 kr

Restavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

280 kr (250 kr)

550 kr (437 kr)

1 100 kr (875 kr)

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

350 kr (310 kr)

690 kr (522 kr)

1 380 kr (1 099 kr)

2 270 kr (1 813 kr)

660 l kärl för restavfall

460 kr (410 kr)

920 kr (735 kr)

1 850 kr (1 470 kr)

3 680 kr (2 940 kr)

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall

790 kr (700 kr)

1 420 kr (1 260 kr)

2 860 kr (2 530 kr)

Erbjuds ej

370 l för osorterat avfall

1 280 kr (1 130 kr)

2 570 kr (2 270 kr)

3 350 kr (3 140 kr)

4 450 kr (3 940 kr)

660 l för osorterat avfall

1 580 kr (1 400 kr)

3 150 kr (2 790 kr)

4 810 kr (4 260 kr)

7 940 kr (7 030 kr)

140 l kärl för matavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

b. Sommarhämtning

från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år u
 nder
perioden (v.14, april – v.39, september)
Matavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

490 kr (470 kr)

1 000 kr (950 kr)

1 730 kr (1 650 kr)

3 640 kr (3 470 kr)

Restavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall

1 000 kr (890 kr)

1 990 kr (1 780 kr)

3 280 kr (2 930 kr)

7 240 kr (6 460 kr)

660 l kärl för restavfall

1 330 kr (1 190 kr)

2 670 kr (2 380 kr)

5 330 kr (4 760 kr)

11 840 kr (10 570 kr)

Osorterat avfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

6 430 kr
5 690 kr

13 510 kr
11 960 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

11 470 kr
10 150 kr

21 000 kr
18 580 kr

140 l kärl för matavfall

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april
– v.39, september)1,2
Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning,
enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka
kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
en gång per vecka
kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl

80 kr

140 kr

660 l kärl

130 kr

220 kr

1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2 Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

Lägenhet

530 kr
510 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck
Sorterat avfall
160 l säck för restavfall och
60 l säck för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och
hemkompostering av allt
matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varannan vecka

1 380 kr
1 234 kr

900 kr
860 kr

670 kr
595 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

1 380 kr
1 234 kr

670 kr
595 kr

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

2 370 kr
2 120 kr

1 320 kr
1 180 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, osorterat)
160 l säck för osorterat avfall

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
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Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej.
Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift
Villa och radhus i
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening
Avgift

Verksamhet

Lägenhet

1 190 kr (1 160 kr)

920 kr (890 kr)

530 kr (510 kr)

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

4.2 Viktavgift, kärl

Viktavgift, per kg

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

490 kr
470 kr

1 000 kr
950 kr

2 180 kr
2 080 kr

3 470 kr
3 300 kr

5 630 kr
5 360 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

800 kr
710 kr

1 580 kr
1 410 kr

3 350 kr
3 200 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

1 000 kr
890 kr

1 990 kr
1 780 kr

4 380 kr
3 910 kr

5 870 kr
5 870 kr

15 680 kr
14 000 kr

660 l kärl för restavfal

1 330 kr
1 190 kr

2 360 kr
2 110 kr

7 100 kr
6 340 kr

10 650 kr
9 510 kr

24 840 kr
22 180 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat
avfall

2 280 kr
2 020 kr

4 120 kr
3 650 kr

6 960 kr
6 160 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

8 570 kr
7 580 kr

12 860 kr
11 380 kr

30 770 kr
27 230 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

15 300 kr
13 540 kr

22 930 kr
20 290 kr

49 920 kr
44 180 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr (24,50 kr)

4,10 kr (3,50 kr)

4 264 kr (3640 kr)

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Viktavgift, kr per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare
Varannan vecka

En gång varje vecka

Två gånger varje
vecka

Tre gånger varje
vecka

3 570 kr
3 400 kr

6 490 kr
6 180 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 520 kr
2 250 kr

5 040 kr
4 500 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

5 810 kr
5 190 kr

11 630 kr
10 380 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

9 140 kr
8 160 kr

18 300 kr
16 340 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

12 110 kr
10 810 kr

24 230 kr
21 630 kr

53 820 kr
48 050 kr

107 630 kr
96 100 kr

Container1 om 10 m3

24 330 kr
21 720 kr

48 640 kr
43 780 kr

107 630 kr
96 100 kr

215 250 kr
192 190 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

10 350 kr
9 240 kr

20 710 kr
18 490 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 -1,3 m3

5 040 kr (4 460 kr)

9 590 kr (8 490 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

10 490 kr (9 280 kr)

20 980 kr (18 570 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare 3,1 - 5 m

18 450 kr (16 330 kr)

34 180 kr (30 250 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

25 020 kr (22 140 kr)

50 030 kr (44 270 kr)

84 890 kr (75 120 kr)

169 660 kr, 150240kr

Container om 10 m

45 640 kr (40 390kr)

84 890 kr (75 120 kr)

157000kr (138 940 kr

314020 kr, 277890kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3

15 810 kr (13 990 kr)

31 620 kr (27 980 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Matavfall
Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:
Restavfall

Osorterat avfall

2

1

3

3

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3 Lastväxlarcontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.

12
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck
Matavfall
60 l säck för matavfall

Restavfall
160 l säck för restavfall

Osorterat avfall
160 l säck för osorterat avfall

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Varannan vecka

Varje vecka

490 kr
470 kr

830 kr
790 kr

Varannan vecka

Varje vecka

1 230 kr
1 100 kr

2 210 kr
1 970 kr

Varannan vecka

Varje vecka

3 370 kr
2 980 kr

5 300 kr
4 690 kr

13
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug
Hämtning av matavfall

Hämtning av restavfall

68 kr

89 kr

Hämtningsavgift

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap
Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader,
energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år
Avgift
Lägenhet

695 kr

Verksamhet

695 kr

14
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 ämtning på öar
H
utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.
Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda säckar ska användas, i vilka hämtningen ingår då de köps. Säckar betalas i förskott och kan
köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,
Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet.

5.1 Fast avgift
Avgift
Villa, helårsboende

1 190 kr
1 160 kr

Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022
Avgift per säck
Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats
(betalat i förskott per säck).

73 kr
65 kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.
Sommarhämtning
v.20, maj - v. 37, sept

Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 9 säckar för
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet: Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet
Extra säck

670 kr

350 kr
140 kr/ säck

Helårshämtning

Avgift

Året runt
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 12 säckar per
år lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Året runt
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet.
Lämnas på anvisad plats.
Extra säck
Hämtning på öar utan fast landförbindelse

880 kr

450 kr
140 kr/säck
15
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Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1 A
 vgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i
avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1 - 4 kbm

1 420 kr (1 330 kr)

4,1 - 5 kbm

1 670 kr (1 560 kr)

5,1 - 6 kbm

1 900 kr (1 780 kr)

6,1 - 7 kbm

2 160 kr (2 020 kr)

7,1 - 8 kbm

2 400 kr (2 240 kr)

8,1 - 9 kbm

2 660 kr (2 490 kr)

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter
Avgift kr per tömning
11 - 15 m

170 kr (160 kr)

16 - 20 m

230 kr (220 kr)

21 - 25 m

290 kr (280 kr)

26 - 30 m

350 kr (340 kr)

31 - 35 m

410 kr (400 kr)

36 - 40 m

470 kr (460 kr)

41 - 45 m

530 kr (520 kr)

46 - 50 m

590 kr (580 kr)

51 - 55 m

880 kr (820 kr)

56 - 60 m

940 kr (880 kr)

61 - 65 m

1 000 kr (940 kr)

66 - 70 m

1 060 kr (1 000 kr)

71 - 75 m

1 120 kr (1 060 kr)

76 - 80 m

1 180 kr (1 120 kr)

Över 80 m

1 240 kr (1 180 kr)

6.3 Avgift för tungt lock
Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg
Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg

250 kr
650 kr (610 kr)

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten
och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter

16

490 kr

Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer
Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar (6 timmar) efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning

3 890 kr (3 780 kr)

Arbete som utförs inom 24 timmar (6 timmar) efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall

2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning
enligt 6.1 tillkommer
Avgift per tömning
Budad tömning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

280 kr (260 kr)

Akut tömning
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 050 kr (980 kr)

Datumbestämd tömning
Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag
(kl 8-16, vardag)

3 010 kr

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp
till tio meter ingår i avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1 - 4 kbm

1 420 kr (1 330 kr)

4,1 - 5 kbm

1 670 kr (1 560 kr)

5,1 - 6 kbm

1 900 kr (1 780 kr)

6,1 - 7 kbm

2 160 kr (2 020 kr)

7,1 - 8 kbm

2 400 kr (2 240 kr)

8,1 - 9 kbm

2 660 kr (2 490 kr)
Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m

2 630 kr (2 460 kr)

Volymer över 3 m3 - 7 m3

4 020 kr (3 760 kr)

3

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer
Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

1 470 kr

Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 620 kr

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla
Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton

1 160 kr

Filtermaterial lösvikt

1 560 kr

6.10 Övriga avgifter
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet.
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
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Tilläggstjänster och särskilda avgifter

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck
Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn
efter beställning

Avgift, inom ett dygn
efter beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)

80 kr (70 kr)

180 kr (180 kr)

260 kr (260 kr)

Hämtning av extrasäck1 om 160 l

90 kr1 (80 kr)

200 kr1 (200 kr)

320 kr1 (290 kr)

Tömning av kärl om 140 - 370 l

Erbjuds ej

390 kr (390 kr)

720 kr (720 kr)

Tömning av kärl om 660 l

Erbjuds ej

440 kr (440 kr)

830 kr (830 kr)

Tömning av container

Erbjuds ej

830 kr (830 kr)

990 kr (990 kr)

Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m3

Erbjuds ej

1 510 kr (1 470 kr)

1 810 kr (1 760 kr)

1. Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

7.2 Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang
Avgifterna, per dygn respektive per vecka, inkluderar utkörning, återtagning, hyra och rengöring. Avgifter för kärl och säck inkluderar
behandling. Observera att för container tillkommer viktavgift (1,50 kr per kg). Extra tömning kan vid behov beställas för en extra kostnad.
Container
Restavfall

Avgift

5 m3 container1, per dygn

200 kr

5 m container , per vecka

250 kr

10 m3 container1, per dygn

300 kr

10 m3 container1, per vecka

350 kr

Osorterat

Avgift

5 m3 container1, per dygn

500 kr

5 m3 container1, per vecka

1 500 kr

10 m3 container1, per dygn

800 kr

10 m3 container1, per vecka

2 000 kr

3

1

Extra tömning
Tillägg på ovanstående avgifter

Avgift

Extra tömning av container, inom 3 dygn efter beställning, vardagar

150 kr

Extra tömning av container, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan

300 kr

Extra tömning av container, samma dag som beställning, alla dagar i veckan

500 kr

1 Inklusive containerhyra

18
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Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang
Kärl ock säck
Matavfall

Avgift

140 l kärl1, per dygn

60 kr

Restavfall
160 l säck2, per dygn

140 kr

190 l kärl, per dygn

125 kr

370 l kärl, per dygn

150 kr

660 l kärl, per dygn

170 kr

Osorterat

Avgift

160 l säck , per dygn

200 kr

190 l kärl, per dygn

175 kr

370 l kärl, per dygn

230 kr

660 l kärl, per dygn

330 kr

2

Extra tömning
Tillägg på ovanstående avgifter

Avgift

Extra tömning av kärl, inom 3 dygn efter beställning, vardagar

110 kr

Extra tömning av kärl, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan

140 kr

Extra tömning av kärl, samma dag som beställning, alla dagar i veckan

170 kr

1 Inklusive innersäck
2 Inklusive säck

7.2 Grovavfall till ÅVC
Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll

220 kr

Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per
besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)

300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1
Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m3, per kolli

350 kr

1 Hämtas efter budning

Tilläggstjänster och särskilda avgifter
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7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container
Avgift Vippcontainer 5 m3

Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Felsortering.
Om container innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften, per tömning.2

2 560 kr

3 280 kr

1 Hämtas efter budning
2 För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen.

7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl
Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
960 kr
(850 kr)

Kärl om 370 l
1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar), oktober
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022
Varje vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Extra hämtning, inom
fem arbetsdagar

190 l kärl

6 500 kr

3 200 kr

1 600 kr

150 kr

370 l kärl

7 600 kr

3 800 kr

1 900 kr

180 kr

660 l kärl

9 500 kr

4 700 kr

2 300 kr

220 kr

190 l kärl

4 150 kr

2 100 kr

1 250 kr

150 kr

370 l kärl

4 200 kr

2 200 kr

1 300 kr

180 kr

660 l kärl

4 600 kr

2 400 kr

1 800 kr

220 kr

Tidningar

Kontorspapper

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.
Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.
Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning

310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang
Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.

100 kr

Ansökan om uppehåll

250 kr

20
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7.9 Avgifter vid felsortering
I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.
Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.
Avgift kr per hämtställe och tillfälle
300 kr
(250 kr)

Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet
Grovavfall

Se kapitel 7.4

7.10 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

4 264 kr (3640 kr)

Kärl eller säck

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och
hämtning varannan vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr
1 274 kr

Kärl eller säck

7.12 Uppsamlingsplats vintertid
Vinterabonnemang
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.13 Avgifter vid timersättning
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som
är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.
Avgift kr per timme
Renhållningsfordon inklusive förare

910 kr

Lastväxlare inklusive förare

840 kr

Kranbil inklusive förare

1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning

3 500 kr

Hjälparbetare på båten

Tilläggstjänster och särskilda avgifter

700 kr
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av
kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade
av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i
Kungälvs kommun.
Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och  avfallsplan.
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall
inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens  försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .
Taxan ska:
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
• stimulera en god arbetsmiljö,
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun.

8.3 Definitioner
Fast avgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna,
insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Hämtningsavgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga
avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.
Villahushåll: Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom
fastigheter för fritidsboende, se nedan
Fritidsboende: om folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus: är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.
Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.
Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.
Osorterat avfall: innehåller både rest- och matavfall, blandat.
Behållare: avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning.
Bomkörning: uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att
handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.
22

Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Allmänna bestämmelser

11 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Kungälvs kommuns avfallstaxa

I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälvs kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälvs
kommun.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.
Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälvs kommun. Blankett om ägarbyte finns på
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.
För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.
Fast avgift ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende
och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder
och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per
bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande  utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för
gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per
hushåll.
Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall,
insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan
enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen
verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.
Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.
Hämtningsavgift i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.
Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår
ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärl och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör.
Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra
undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter.  Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats,  www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälvs kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.
För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; www.kungalv.se
Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte
längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen.
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun.
Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; www.kungalv.se. Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; www.kungalv.se.  
Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster
Grovsavfall och smått elavfall
Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 - 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongsbundet och avfall
hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

Latrin
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa
budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.7. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5), två (2) arbetsdagar efter beställning. Behållare hämtas från anvisad plats..

Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom område 1 finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare/containrar för evenemang/festivaler för brännbart restavfall och
matavfall, för avgift se tabell 7.2. Beställning sker via kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, senast 14 dagar innan utkörning av
behållare ska ske. I avgiften ingår utkörning, återtagning och rengöring, extra tömning kan vid behov beställas.

Ö-hämtning
Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per
år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar.
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Till och med april 2022: Det kommunala avfallet läggs i förbetald säck som lämnas på insamlingsplatsen på hämtningsdagen, för avgift se
tabell 5.2. Säcken får max väga 15 kg. Säckar kan köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Matavfallsinsamling erbjuds inte till område 2.
Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet, se tabell 5.3

Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m.
De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till
anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut,
se tabell 6.3.
Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning
utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.
Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning
sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1
och 6.10.

Fettavskiljare
Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med
kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

Felsorteringsavgift
Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.
Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.9.
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per
timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.13.
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Exempel på avgifter,  fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad 2022:
Summa årskostnad 2021:

1 190 kr
780 kr
454 kr
2 424 kr
2 266 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus
(v.20, maj - v. 37, sept.)
EXEMPEL:
Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad 2022:
Summa årskostnad 2021:

1014 kr
520 kr
129 kr
1 663 kr
1 606 kr

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
15 x 530 = 7 950 kr
Hämtningsavgift matavfall:
2x 1 000 = 2 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
3 x 1 990 = 5 970 kr
Viktavgift
15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad 2022:
25 411 kr
Summa årskostnad 2021:
23 382 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container
- Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning
varannan vecka.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
5 x 1 190 kr = 5 950 kr
Hämtningsavgift:
1 750 kr = 1 750kr
Viktavgift:
5 x 239 x 1,90 = 2 271 kr
Summa årskostnad:
9 971 kr
Årskostnad per hushåll 2022:
1 994 kr
Årskostnad per hushåll 2021:
1 890 kr
Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 112 lägenheter
1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
112 x 530 = 59 360 kr
Hämtningsavgift matavfall:
8 x 1000 = 8 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
18 300 = 18 300 kr
Viktavgift:
112 x 260 x 1,90 = 55 328 kr
Summa årskostnad 2022:
140 988 kr
Summa årskostnad 2021:
130 564 kr

Hämtning på öar utan fast landförbindelse
EXEMPEL:
En villa, helårsboende. Med förbrukningen av två säckar i månaden.
Fast avgift:
1 190kr
Säckavgift:
2 x 73 kr x 12 månader = 1 752kr
Summa årskostnad 2022:
2 942 kr
Summa årskostnad 2021:
2 720 kr

Slamtömning
EXEMPEL:
Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning
Avgift för tömning
Summa årskostnad 2022:
1 420 kr
Summa årskostnad 2021:
1 330 kr

Renhållningstaxan för Kungälvs kommun – Exempel på avgifter
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Bilaga t ill avfallstaxan för Kungälvs kommun
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15

kap. 20 § miljöbalken.
Helårshämtning vid villor och radhus
Typ av tjänst
Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.

Avgift
300 kr per besök
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas
250 kr per besök

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande

150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order

130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering

610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering

615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering

665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering

745 kr
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Kungälvs kommuns avfallstaxa

Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför.
Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp,
storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.

Kap 2
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12 Samhällsbetalda resor - :

Denna behandling '12 Samhällsbetalda resor' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Ann-Sofie Sjögren

1(3)

9/28/2021

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. (Dnr
KS2021/1213-1)
Sammanfattning
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde
godkänns.
Juridisk bedömning
Avtalet är upprättat i enlighet med styrdokument, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).
Förvaltningen bedömer att det inte finns juridiska hinder för att godkänna Tilläggsavtal för
Arntorps verksamhetsområde.
Bakgrund
En detaljplan för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 1:2, 2:12 m.fl. togs fram och den
vann laga kraft 2011-04-14. I samband med att detaljplanen togs fram antogs även ett
Exploateringsavtal där parterna avtalat om vad som ska gälla för exploateringen.
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
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har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.

Verksamhetens bedömning
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 6 ”En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen”
- Tilläggsavtalet främjar en samordning av utbyggnad av allmänna gator och gc-vägar i
Arntorps industriområde.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål nr 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
- Tilläggsavtalet möjliggör genomförandet av detaljplan för Arntorps Verksamhetsområde
fullbordas vilket bidrar till en hållbar industri och infrastruktur i området.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Policy för fastigheter och exploatering (KS2019/1444) är en önskad effekt att
exploateringsprocessen ska stimulera en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen genom
utveckling av hela miljöer, stadsutveckling, lokaler och anläggningar för kommunal
verksamhet, bostäder och verksamhetsmark/lokaler till nytta för befintliga och nya
kommuninvånarna.
Avtalet är upprättat i enlighet med styrdokument, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Tilläggsavtalet möjliggör genomförandet av detaljplanen. Med hjälp av detaljplanen har
markområdet utvecklats och bebyggts med verksamhetslokaler och vägar mm. Tilläggsavtalet
främjar därmed medborgarnas och brukarnas behov av mark för verksamhetslokaler.
Ekonomisk bedömning
Tillkommande toppbeläggning av gata utförs av Bokab där samtliga fakturor från
entreprenörer skall tillställas kommunen. Bokab skall i sin tur ersätta kommunen genom
gatukostnadsersättning med det faktiska beloppet för denna toppbeläggning
Det ska även anges i tjänsteskrivelsen om ekonom eller ekonomichefen gjort en finansiell
bedömning.
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Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
Expedieras till:
Bohusläns kommunala
exploaterings AB
Fredric Norrå, Planering och
myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf

9/ 28/ 2021

Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Aktualisering (Dnr KS2021/ 0856-2)
Sammanfattning
I tidigare versionen angavs att en översyn av regelverkets samtliga dokument bör uppdateras
minst en gång per mandatperiod för att bland annat genomföra en översyn av om aktuella
krav och rättspraxis beträffande entreprenad- och projekteringsarbeten förändras nationellt
och internationellt (EU). Mindre redaktionella ändringar införs fortlöpande medan större
förändringar tas upp för politisk hantering.
Alternativ utbyggnadsmodell för VA antogs av kommunfullmäktige 2016.
Modellen har tillämpats tre gånger sedan införandet.
Tjuvkil 2:67, Slutfört med övertagandeavtal
Rishammar, (pågående) samt
Rollsbo Västerhöjd (pågående)
Erfarenheter från dessa projekt och synpunkter från revisionen av VA-verksamheten
angående LOU/ LUF har arbetats in tillsammans med en allmän översyn samt anpassning till
ny taxemodell för brukningsavgifter.
Syftet med dokumenten i den alternativa utbyggnadsmodellen för VA (vidare kallad
alternativ utbyggnadsmodell) har varit att ta fram anvisningar för att klargöra hur och på
vilka grunder det kan möjliggöras att byggherren ansvarar för projektering och utbyggnad av
VA-anläggningar i Kungälvs kommun, där kommunen efter godkänd slutbesiktning tar över
huvudmannaskapet för anläggningen för vidare inrättande av verksamhetsområde för
vattentjänster, se Figur 1.

Byggherren bygger
VA-anläggning

Kommunen tar över
VA-anläggning

Verksamhetsområde
för vattentjänster
inrättas

Figur 1. Förenklad schematisk beskrivning av alternativ utbyggnadsmodell
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Anvisningarna för modellen beskriver översiktligt vad en ansökan för tillämpning av
modellen behöver innehålla samt hur kommunen behandlar inkommen ansökan.
Utöver anvisningar har även ett exempelavtal som ska utgöra grund för avtalstecknande
mellan byggherre och Kungälvs kommun tagits fram. Denna grund anpassas efter varje
enskilt objekt.
Avtalets syfte är att säkerställa att byggherrens utbyggnad av VA-anläggning håller samma
kapacitet och kvalitet som VA-utbyggnad i kommunal regi.
Avtalets innehåll ska anpassas för att passa varje specifikt område och avtalspunkter kan
därför justeras, läggas till eller tas bort.
Juridisk bedömning
När ska upphandling ske enligt LOU/LUF?
LOU/LUF ska tillämpas vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad genom
tilldelning av kontrakt som ingås mellan den upphandlande myndigheten (kommunen) och
en eller flera leverantörer. För att det ska vara fråga om avtal i upphandlingsrättsligt avseende
krävs att kommunen har ingått ett kontrakt som innebär att kommunen erhåller en
prestation mot ekonomisk ersättning.
Begreppet ekonomisk ersättning tolkas brett och kan även avse förmåner, kvittningar,
avräkningar eller andra överenskommelser.
Vad gäller vid utbyggnad av VA-anläggning som kommunen ska äga?
Kriteriet prestation är uppfyllt om avtalet innebär att kommunen ska äga den VA-anläggning
som byggherren anlägger. Kriteriet ekonomisk ersättning bedöms vara uppfyllt om VAavgiften anpassas till följd av att byggherren har byggt/låtit bygga och bekostat VAanläggningen. Det är alltså inte möjligt att ha en avtalskonstruktion där exploatören bygger
ut VA-anläggningen enligt kommunens önskemål varefter kommunen övertar ägandet av
anläggningen mot reducerad VA-avgift utan att tillämpa reglerna i LOU/LUF.
Det saknar därvid betydelse om byggherren utsätter entreprenaden för konkurrens eller ej.
En utbyggnad av en VA-anläggning som ska ägas av kommunen förutsätter i en sådan
situation att kommunen genomför en upphandling av projektering och entreprenad enligt
LOU/LUF.
Slutsats
Som alltid ska varje ärende bedömas var för sig utifrån aktuella förutsättningar. Huvudregeln
är emellertid att kommunen ska upphandla VA-anläggningen enligt LOU/LUF i de fall
kommunen ska äga anläggningen. I dessa dokument är syftet att kommunen ska tillse att
byggherre upphandlar projektering och entreprenad enligt regelverket i LOU/LUF.
Byggherren blir i detta fall jämställd med upphandlande myndighet och ska uppfylla kraven
som följer LOU/LUF. Bland annat annonsering, utvärdering och tilldelning samt
kontraktsskrivning. Det är viktigt att regler kring upphandlingssekretess följs.
Eventuella tvister avseende upphandling hanteras av byggherren.
Den juridiska bedömningen för alternativ utbyggnadsmodell är svår främst i förhållande till
Lagen om offentlig upphandling. Slutsatsen från bedömningen är dock att det potentiellt
sett skulle vara möjligt för kommunen att erbjuda exploatörer tillfälle att ansvara för VAutbyggnad enligt modellen. Detta under förutsättning att tjänster för projektering och
entreprenadarbeten upphandlas enligt regelverken i LOU/LUF.
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Detta följer av kommunen genom avtal låter någon bygga något åt kommunen och att det
från kommunen utgår ersättning genom reduktion av anläggningsavgiften. Reduktionen sker
genom tillämpliga avgifter i VA-taxan tas ut för aktuellt projekt där byggherre bygger VAanläggningen.
Kommunen tar över VA-anläggning Verksamhetsområde för vattentjänster inrättas i aktuellt
område.
Bakgrund
Med anledning av den politiska majoritetens viljeinriktning, ”VA- utbyggnaden måste
utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många områden som ännu väntar på VA
och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp markant. Beredningen för Samhälle och
utveckling utvärderar utbyggnaden ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska
kriterier för fortsatt utbyggnad. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget
2020.” har förvaltningen gjort en genomgång av de ekonomiska och juridiska aspekterna på
alternativ utbyggnadsmodell och föreningsutbyggnad av VA.
I bedömningen har förvaltningen vägt in det regelverk som finns angående ekonomisk
redovisning inkl. komponentavskrivning. Alternativ utbyggnadsmodell anses följa gällande
lagstiftning under förutsättning att entreprenaden upphandlas i konkurrens dvs upphandlas
enligt LOU/LUF. Byggherren blir detta fall ”upphandlande myndighet”.
Vinsterna som kan göras genom tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell torde i första
hand vara ett tidigareläggande av kommunal VA-anslutning för områden som kan tillämpa
modellen. Några direkta ekonomiska vinster bedöms inte finnas för byggherre.
Den anläggningen som kommunen tar över kommer att ansättas ett fiktivt värde som
motsvarar värdet av den totala anläggningsavgiften som kommunen skulle debiterat vid
byggnation av en kommunal VA-anläggning.
Detta värde används då som bokfört värde och hanteras på samma sätt som
komponentavskrivningar i övriga VA-verksamheten.
Verksamhetens bedömning
Det ska för varje inkommen ansökan göras en samlad bedömning av förvaltningen
beträffande huruvida det är lämpligt att tillämpa alternativ utbyggnadsmodell.
Vid tillämpning av ”Alternativ utbyggnadsmodell för VA” gäller bland annat följande:
 Byggherre tecknar avtal med kommunen där det framgår att upphandling av projektering
och entreprenad ska genomföras i enlighet med krav som ställs enligt LOU/LUF.
Byggherren tar därmed på sig ansvaret att vara upphandlande myndighet.
 Byggherre genomför projektering och utförande enligt avtal utan kostnad för kommunen.
 Vid slutförd och godkänd entreprenad överlämnas anläggningen till kommunen enligt
avtal och utan ersättning.
 Byggherren betalar tillämpliga delar av kommunens VA-taxa.
 Förbindelsepunktsavgift och servisavgift för de anslutningspunkter som önskats
 Avgift för varje bostadsenhet som är befintlig eller som vid övertagandetillfället har
godkänt bygglov. En avgift för respektive fastighet som ansluts till det utbyggda nätet
 Kommunen beslutar om verksamhetsområde.
 Brukningsavgift tas ut av alla fastigheter inom verksamhetsområdet.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Strategiskt mål KF:
”En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.”
”Förtydligande: Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad
samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VAutbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan
kommunen och externa investerare”
Strategiskt mål KS:
”Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamheter och handel.”
”Tolkning: Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av
bostäder, verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och
dess behov.”
Genom regelverket för alternativ utbyggnadsmodell för VA säkerställer förvaltningen att
samordningen utifrån behov, planförhållande och miljötillsynen samordnas samt att
utbyggnad sker på ett sätt som följer kommunens övriga standard och långsiktiga hållbarhet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3(hälsa och välbefinnande),
6(Rent vatten och sanitet), 9(motståndskraftig infrastruktur), 11(motståndskraftigt och
hållbart samhälle) och 14(nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå
hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som
ställs på den kommunala va-hanteringen. Detta säkerställs genom regelverket för alternativ
utbyggnadsmodell för VA.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och
föreslagna åtgärder.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Genom regelverket för alternativ utbyggnadsmodell för VA säkerställer Kungälvs kommun
att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att anläggningar för vatten och avlopp blir väl
fungerande till en låg långsiktig driftkostnad.
Ekonomisk bedömning
Den anläggning som kommunen tar över kommer att ansättas ett fiktivt värde som
motsvarar värdet av den totala anläggningsavgiften som kommunen skulle debiterat vid
byggnation av en kommunal VA-anläggning.
Detta värde används då som bokfört värde och hanteras på samma sätt som
komponentavskrivningar i övriga VA-verksamheten. Detta bedöms vara positivt utifrån VAhuvudmannens perspektiv.
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Vid övertagande av befintlig anläggning bedöms värdet av anläggningen på motsvarande sätt
men med en reduktion utifrån ålder och skick.
De driftkostnader som utökningen av det kommunala VA-verksamhetsområdet innebär
kommer att finansieras av VA-kollektivets brukningsavgifter.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa reviderade riktlinjer och dokument
för ”Alternativ utbyggnadsmodell för VA.

Namn
Titel
Expedieras till:

För kännedom till:

Namn
Titel
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1. Inledning
Detta dokument är framtaget i syfte att fungera som en generell anvisning för att klargöra på
vilka grunder det kan komma i fråga att annan part än kommunen bygger ut VA-anläggningar
som sedan övertas av VA-verksamheten i Kungälvs kommun. Efter övertagande av VAanläggningen avser Kungälvs kommun att upprätta verksamhetsområde för erforderliga
vattentjänster inom aktuellt område, se Error! Reference source not found..
Den part som ansvarar för VA-utbyggnaden vid tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell
för VA kallas i fortsättningen av detta dokument och tillhörande bilagor för Byggherre.

Byggherren bygger
VA-anläggning

Kommunen tar över
VA-anläggning

Verksamhetsområde
för vattentjänster
inrättas
Figur

1. Förenklad schematisk bild över tillämpandet av Alternativ utbyggnadsmodell för VA.

Anvisningarna är framtagna i syfte att säkerställa att kapaciteten och kvaliteten på VAanläggningen håller samma standard oavsett om kommun eller byggherre ansvarar för
utbyggnaden. Anvisningarna syftar också till att säkerställa att det finns en fungerande
upphandlingsprocess för de aktuella projekterings- och entreprenadarbetena, där
upphandlingslagstiftning i LOU/ LUF efterlevs och sund konkurrens bibehålls.
Detta dokument hänger samman med bilagor som ska användas för att säkerställa kvalitet och
passande teknisk utformning för VA-anläggningen samt för att klargöra ansvarsfördelning
mellan Byggherren, entreprenör, projektör och kommun. Ansvars- och ekonomifrågor mellan
Byggherren och Kungälvs kommun regleras i ett specifikt avtalsdokument som upprättas
mellan kommunen och Byggherren; detta avtal ska ha Bilaga 1 som utgångspunkt.
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2. Ansökan och bedömning
För att det ska vara tillämpbart med en lösning där VA-anläggningen inom ett område byggs av
Byggherren där sedan huvudmannaskapet övergår till kommunens VA-verksamhet, så krävs att
det specifika utbyggnadsområdet har passande förutsättningar. Det är alltså lämpligheten i varje
enskilt fall som ska avgöra om tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell för VA kan komma
i fråga.
En grundförutsättning för att VA-utbyggnad i enlighet med Alternativ utbyggnadsmodell för
VA ska kunna ske är att det finns förutsättningar för samordning med kommunens pågående
och planerade utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.
Nedan följer en övergripande beskrivning av vad en ansökan för tillämpning av Alternativ
utbyggnadsmodell för VA behöver innefatta samt hur kommunen behandlar inkommen
ansökan.
1. Byggherren upprättar en ansökan där följande punkter ingår:
- Ansökande part/ parter
-

Lista över fastigheter som omfattas av önskad VA-utbyggnad samt tillhörande
karta med fastigheterna markerade.

-

Om flera parter/ fastighetsägare ingår i ansökan ska det styrkas att det råder
konsensus kring ansökan genom undertecknande från samtliga parter.

2. Byggherren skickar in ansökan om tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell för VA
till VA-teknikenheten, Kungälvs kommun.
Via brev till:

Kungälvs Kommun
VA-teknikenheten
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

eller via mail till:

kommun@kungalv.se

Brev eller mail märks med: Ansökan – Alternativ utbyggnadsmodell för VA
3. VA-teknikenheten återkopplar med bekräftelse på att ansökan har inkommit och ger en
uppskattad tid för handläggning.
4. VA-teknikenheten stämmer av om området i inkommen ansökan omfattas av
förelägganden (Länsstyrelsen) eller finns med i nära förestående utbyggnad enligt
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gällande VA-utbyggnadsplan. Efter detta görs en första bedömning om tillämpning av
Alternativ utbyggnadsmodell för VA kan komma i fråga eller inte.
5. Om ansökan går vidare från föregående steg skickas informationen vidare från VAteknikenheten till Miljöenheten och Planeringsenheten för bedömning beträffande
områdets behov av VA-utbyggnad.
-

Planeringsenheten gör bedömning beträffande om det finns utbyggnadsplaner
som inverkar på områdets behov av en kommunal VA-lösning.

-

Miljöenheten gör en bedömning beträffande nuvarande standard på
fastigheternas enskilda VA-anläggningar samt om VA-frågorna behöver lösas i ett
större sammanhang enligt §6, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

6. VA-teknikenheten ser sedan över områdets behov av vattentjänster för vatten, spillvatten
och dagvatten.
7. Utifrån enheternas samlade bedömning görs sedan en avgränsning angående vilka
fastigheter som behöver ingå i det eventuella utbyggnadsområdet.
-

Om det bedöms att fler fastigheter än vad ansökan innefattat behöver ingå i
utbyggnadsområdet meddelar kommunen detta till Byggherren, som efter detta
får en möjlighet att komplettera sin ansökan.

8. Ansökan besvaras av kommunen via mail eller brev.
9. Om kommunen accepterar ansökan kan avtal för tillämpning av Alternativ
utbyggnadsmodell för VA arbetas fram och tecknas.
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3. Generella krav
Följande avsnitt beskriver övergripande de krav och riktlinjer som kommunen ställer på
Byggherren för att det ska vara möjligt för kommunen, att efter godkänd slutbesiktning kunna
överta huvudmannaskapet för upprättad VA-anläggning. Att dessa krav och riktlinjer fullgörs
ska säkerställas genom tecknande av avtal mellan Kungälvs kommun och Byggherren. Till
avtalet hör ytterligare bilagor som ger information beträffande vilka krav Byggherren behöver
ställa på entreprenör och projektör.

3.1. Avtalsparter
De avtalsparter som kan accepteras för ingående i avtal med Kungälvs kommun är juridisk
person med organisationsnummer såsom:
-

Företag
Ekonomisk förening
Samfällighetsförening

Det är Kungälvs kommun som utformar avtalet för tillämpning av Alternativ
utbyggnadsmodell för VA, vilket upprättas med Bilaga 1 som grund.

3.2. Projektering och utbyggnad
Byggherren ska bekosta och ansvara för projektering, projektledning och utbyggnad av vattenoch avloppsanläggningen inom aktuellt område. Kommunen tillhandahåller uppgifter om en
eller flera anslutningspunkter för VA-anläggningen som ska byggas. Utbyggt nät för vatten och
avlopp i området ska anslutas till kommunens allmänna VA-ledningsnät i kommunens
anvisade anslutningspunkt/ er. Kommunen ombesörjer inkoppling mot anvisad
anslutningspunkt/ er. En förenklad bild över ansvarsfördelningen för VA-utbyggnad visas i
Figur 2.
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Figur 2. Principbild som beskriver fördelning av ansvar mellan Byggherren och kommun.

3.2.1. Anlitande av projektör och entreprenör
Tjänster för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar behöver handlas upp i
enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) alternativt Lag (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Upphandlingsreglerna har bland annat syfte
att tillse att inte konkurrens snedvrids, efterleva likabehandling och säkerställa att varor och
tjänster för offentliga ändamål handlas upp till bästa pris.
Byggherren påtar sig därmed rollen som ”Upphandlande myndighet”.
I de fall en kommun har som intention att överta en framtida VA-anläggning, så behöver det
säkerställas att upphandlingar kopplat projektering och anläggande av anläggningen sker i
enlighet med LOU alternativt LUF; detta bedöms gälla även i de fall annan part ansvarar för
VA-utbyggnaden. Mot bakgrund av ovanstående behöver även Byggherren tillse att
upphandling av projektering och entreprenad för VA-anläggning, vilket byggs ut enligt avtal
gällande Alternativ utbyggnadsmodell för VA, sker i enlighet med bestämmelser i LOU
alternativt LUF.
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Allt som enligt LOU alternativt LUF åligger en upphandlande myndighet ska därmed gälla för
Byggherren vid upphandling av projektör och entreprenör för utbyggnad av VA-anläggningen.
Byggherren ska genom avstämningar med kommunen säkerställa att upphandlingen genomförs
i enlighet med krav som ställs enligt LOU alternativt LUF. Byggherren ansvarar för att kalla
kommunen till ett första avstämningsmöte inför uppstart av upphandling.
Dokumentation från utförd upphandling av tjänster rörande projekterings- och
entreprenadarbeten ska redovisas och överlämnas till VA-teknikenheten.
Projektering utförs av företag med god kännedom gällande VA-projektering. Byggherren ska
tillse att projektören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av
projektör enligt Bilaga 2.
Entreprenad ska utförs av företag med god kännedom gällande VA-entreprenad. Byggherren ska
tillse att entreprenören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av
entreprenör enligt Bilaga 3.
Följande standarder ska användas vid upphandling av projektör och entreprenör:
-

Allmänna Bestämmelser AB 04 (Eller senare version)
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06 (Eller senare version)
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09 (Eller senare version)
AMA AF (senast uppdaterad version)
Anläggnings AMA (senast uppdaterad version)

Notera att totalentreprenad normalt ställer högre krav på att Byggherren ska bevaka och
bedöma handlingar samt följa upp utförande av entreprenaden. I förekommande fall ska ABT
06 (Eller senare version) användas som grund för upphandling.
3.2.2. Servisavsättningar
VA-anläggningen som byggs ut ska ha servisavsättning för vatten, spillvatten och i
förekommande fall dagvatten, vid varje fastighets tomtgräns. Detta gäller även för obebyggda
tomter inom detaljplan.
Kommunen övertar efter godkänd slutbesiktning VA-anläggning fram till förbindelsepunkten
vilken normalt förläggs 0,5 meter utanför tomtgräns enligt Kungälvs kommuns ABVA, se
Figur 3.
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Figur 3. Principbild över förbindelsepunktens läge.

Mot anläggningar för gatuavvattning blir VA-verksamheten huvudman för servisledning fram
till 0,5 meter från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar väghållare.
3.2.3. Vattenmätarplats
Varje fastighet ska upplåta vattenmätarplats för vattenmätare i enlighet med Kungälvs
kommuns ABVA.
3.2.4. Anvisningar, materialkrav och standarder
Projektering och utbyggnad ska ske enligt VA-teknikenhetens anvisningar och materialkrav
vilka kan tillhandahållas av VA-teknikenheten.
Vid arbeten som innefattar VA-ledningar i gatumark så ska ledningar och gata utföras i samma
entreprenad. Gatan ska byggas med sådan bärighet att ledningarna inte skadas av trafik.
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3.2.5. LTA-system och villapumpstationer
Kungälvs VA-verksamhet tillämpar i huvudsak inga LTA-lösningar i dagsläget. LTA-lösningar
ska projekteras och anläggas i mycket begränsad omfattning. I undantagsfall, där LTA-lösningar
behöver användas så ska dessa projekteras och anläggas i samråd och överenskommelse med
VA-huvudmannen. Erforderliga avtal beträffande rådighet, drift och kostnader för dessa
anläggningar finnas upprättat mellan Byggherren och respektive fastighet. Dessa avtal ska
redovisas och godkännas av VA-teknikenheten innan utförande av VA-entreprenaden. Dessa
avtal ska vara utformade så att kommunen utan särskild ersättning ska bli part och
förmånstagare i samband med övertagande av LTA-anläggningen.
Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i Byggherrens åtagande.
Vid kommunens eventuella övertagande av LTA-anläggningen och ska denna vara testad och
godkänd med permanent elinstallation. LTA-anläggningen ska vara försedd, med av VAhuvudmannen, godkänd larmfunktion.
I vissa fall kan topografiska förutsättningar göra att en eller flera fastigheter behöver
villapumpstationer för att kunna ansluta till kommunens självfallssystem för spillvatten. I de
fall utbyggnad planeras innefatta villapumpstationer, så ska Byggherren informera kommunen
om detta och ge kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagen teknisk
systemlösning under projekteringsskedet. Villapumpstation kan behövas för att ansluta till
anlagt självfallservis. Villapumpstationen blir då en anordning som tillhör fastigheten och är
alltså inte en LTA-anläggning.
3.2.6. Ledningar och brunnar
Ledningar och brunnar ska uppfylla kraven på toleransklass A, i annat fall ska felet åtgärdas
eller värdeminskningsavdrag betalas till VA-teknikenheten innan övertagande av VAanläggningen är aktuellt. För Deformationskontroll av avloppsledning (kod YBC.342) och
Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning (kod YBC.343) är dessa avdrag specificerade i
Bilaga 3.
3.2.7. Styrsystem
Styrsystem för eventuella pumpstationer ska vara detsamma som kommunens övergripande
styrsystem.
3.2.8. U-områden
Inom detaljplan gäller att allmänna VA-ledningar ska förläggas inom allmän platsmark och
inom de u-områden som är redovisade i detaljplanen.
3.2.9. Möten
Vid projektstart ska VA-teknikenheten kallas till projekteringsmöte där VA-teknikenhetens
anvisningar gås igenom. VA-teknikenheten ska kallas till samtliga projekteringsmöten.
Innan överlämning av slutgiltig handling ska Byggherren kalla till ett möte för genomgång av
projekterad handling med VA-teknikenheten. Under mötet ska projektören presentera förslaget
och redovisa hur VA-anläggningen är utformad och motivera val av lösningar som uppfyller

8

14 Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Aktualisering - KS2021/0856-2 Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Aktualisering : Alternativ utbyggnadsmodell för VA 2021

utbyggnadsavtalets krav. Specificerat ska redovisas i vilka punkter som särskilda åtgärder är
tvungna att utföras för att det finns platsspecifika problem.
Innan byggnationen startar ska Byggherren kalla VA-teknikenheten till möte för genomgång av
bygghandlingar inklusive ritningar. Under detta möte ska Byggherrens byggledare närvara.
Innan byggstart ska VA-teknikenheten kallas till projektgenomgång med Byggherrens
anläggningsentreprenör.
Eftersom VA-teknikenheten endast är avtalspart med Byggherren, så är det lämpligt att
hålla enskilda möten mellan VA-teknikenheten och Byggherren där eventuella
synpunkter på arbetenas fortskridande lyfts fram. VA-teknikenheten deltar i projekteringsoch entreprenadmöten enbart i syfte att inhämta information.

3.3. Tillstånd och anmälan

Byggherren ska för VA-teknikenheten, redovisa vilka tillstånd och anmälningar som krävs i
samband med byggnation av aktuell VA-anläggning. Byggherren ansvarar för samtliga
ansökningar och anmälningar. Samtliga ansökningar samt inkomna svar och beslut ska
dokumenteras och redovisas.
Ansökningar kan behöva göras beträffande exempelvis:
-

Miljö
Arkeologi
Vattenverksamhet
Biotopskydd
Naturinventering
Naturreservat
Natura 2000
Geoteknik
Strandskydd
Bygglov
Etc.

För ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen så krävs att erforderliga tillstånd är
beviljade.
Byggherren ska tillse att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för samtliga
VA- ledningar och VA-anläggningar inom aktuellt område. Lantmäteriförrättningen avseende
upprättande av servitut ombesörjs och bekostas av Byggherren. Dessa servitut ska vid senare
tidpunkt övergå i ledningsrätt med kommunen som förmånstagare, utan särskild ersättning.
Skadereglering efter utförd entreprenad ska hanteras och bekostas av Byggherren.
Skadereglering ska vara slutförd innan kommunalt övertagande av VA-anläggningen.
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3.4. Granskning och kontroll
Byggherren ska bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs. Dokumentation,
innefattande bland annat relationshandlingar (enligt kommunens anvisningar för inmätning),
kvalitetskontroll och dagbok överlämnas till, och ska godkännas av kommunen innan
övertagande av VA-anläggningen sker.
Kommunen ska ges möjlighet att bedriva den kontroll som bedöms nödvändig för att
säkerställa att anläggningen uppfyller krav på kvalitet och kapacitet. Det ska avtalas om att
representanter från VA-teknikenheten ges tillträde till arbetsområdet under hela
entreprenadtiden.
VA-teknikenheten ska kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att vid behov
kunna följa arbetet. Samtliga protokoll från dessa möten ska delges VA-teknikenheten i
informationssyfte.
Byggherren ska under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att entreprenaden
genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadens
ekonomi och status till Byggherren och kommunen. Byggledaren ska säkerställa att
entreprenören bedriver egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö efter
överenskomna planer och lagstiftning. Byggledaren ska kontinuerligt delta vid protokollförda
byggmöten samt andra möten beträffande entreprenadens genomförande. VA-teknikenheten ska
kallas till dessa möten.

3.5. Slutbesiktning
Innan slutbesiktning ska erforderlig dokumentation beträffande vattenprovtagning,
provtryckning etc. redovisas för VA-teknikenheten. När VA-anläggningen är färdigställd ska
Byggherren kalla till slutbesiktning. Byggherren utser besiktningsförrättare i enlighet med
AB04 eller ABT06. Vid godkänd slutbesiktning övertas VA-anläggningen av Byggherren.

3.6. Överlämnande av VA-anläggningen
Vid kommunalt övertagande av anläggningen ska ett särskilt övertagandeavtal tecknas mellan
Byggherren och kommunen som bland annat innefattar förändringar i det avtalsrättsliga
förhållandet mellan entreprenör, Byggherren och kommunen.
För att ovan nämnda övertagandeavtal ska vara gällande erfordras ett i förväg tecknat avtal
mellan Byggherren och entreprenör som beskriver kommande förändringar beträffande
garantiåtaganden. Avtalet ska vara utformat så att kommunens VA-verksamhet efter godkänd
slutbesiktning och övertagande av VA-anläggningen äger rätt till garantiåtaganden från
entreprenören.

3.7. Inrättande av verksamhetsområde
Efter kommunens övertagande av VA-anläggningen inrättas allmänt verksamhetsområde för
aktuella vattentjänster.
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3.8. Garantitid och garantibesiktning
Garantitid och garantibesiktning regleras i enlighet med AB04 och ABT06. Kommunen ska
efter godkänd slutbesiktning och övertagande av VA-anläggningen bli förmånstagare för
eventuella garantiåtaganden från Byggherrens entreprenör.

3.9. Dagvatten
Kommunen gör i varje enskilt fall en bedömning om det finns behov av att lösa
dagvattenhanteringen i ett större sammanhang i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Om det finns behov av verksamhetsområde för dagvatten så ska en särskild del
beträffande detta finnas med i tecknat avtal mellan Byggherren och kommun.

3.10.

Avgifter

Byggherren är ansvarig för VA-anläggningen tills den lämnas över i kommunal ägo. Byggherren
tar därmed alla kostnader för att bygga VA-anläggningen i det planerade området. Det är upp
till Byggherren att ta betalt av fastighetsägare för de kostnader denne har gällande VAanläggningen i tomtpriset i de fall denne säljer tomter innan VA-anläggningen övertas av
kommunen.
3.10.1.
Anläggningsavgifter
Kommunen upprättar en eller flera anslutningspunkter till aktuellt utbyggnadsområde. För
anslutning till den kommunala VA-anläggningen betalar Byggherren följande avgifter:
-

Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till
anslutningspunkter (V, S, D).

-

Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av anslutningspunkter
(V, S, D).

-

Avgift för bostadenhet– Avgift för varje ansluten lägenhets/ bostadsenhets
användning av den samlade kommunala VA-anläggningen som vid
debiteringstillfället har bygglov.

Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VAtaxa.
Kommunen debiterar i och med övertagandet av VA-anläggningen Byggherren för de
anslutningspunkter till det kommunala VA-nätet som skriftligen överenskommits samt
lägenhetsavgifter i enlighet med de tomter som bebyggts och för de fastigheter som vid
övertagandetillfället har beviljat bygglov.
I de fall det förekommer befintligt bebyggelse inom området där VA-anläggen byggs ut, så
debiteras fastighetsägarna till befintlig bebyggelse lägenhetsavgifter.
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3.10.2.
Brukningsavgifter
Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde ska betala följande brukningsavgifter:
-

En grundavgift per år och fastighet
En avgift per år och bostadsenhet
Avgift för förbrukning – Avgift baserad på fastighetens vattenförbrukning

Ovan nämnda avgifter betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
3.10.3.
VA-avgifter efter kommunalt övertagande
Byggherren ska känna till att när VA-anläggningen övergår i kommunal ägo införlivas den i
kommunalt huvudmannaskap och området kommer att ingå i kommunalt VAverksamhetsområde. Efter övertagandet upphör därmed möjligheten för Byggherren att ta ut
VA-avgifter, vilket då åligger huvudmannen d.v.s. kommunen och dess VA-verksamhet enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Efter kommunalt övertagande av VA-anläggningen ska all eventuell anslutning och utbyggnad
av anläggningen utföras av kommunens VA-verksamhet. Alla kostnader och intäkter relaterat
till VA hanteras efter övertagandet av kommunens VA-verksamhet. Eventuella tillkommande
avgifter för fastigheter efter kommunalt övertagande debiteras enligt gällande VA-taxa.

3.11.

Ersättningar

Följande avsnitt beskriver ersättningar vid tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell för VA.
3.11.1.
Möten och handläggning
Kommunen ska debitera Byggherren för personalens nedlagda tid avseende deltagande i möten
(upphandlingsmöten, projekteringsmöten, byggmöten etc.) och för nedlagd tid kopplat till
handläggning. Kommunen ska i avtalet med Byggherren precisera timpriser och indexreglering
för ovanstående. Efter att avtal om Alternativ utbyggnadsmodell för VA har tecknats så
debiteras Byggherren månadsvis för kommunens nedlagda tid avseende mötesdeltagande,
handläggning och eventuellt stöd under upphandling, projektering och entreprenad.
3.11.2.
Värdeminskningsavdrag
Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter
överenskommelse inte ska åtgärdas av Byggherren, ska Byggherren erlägga
värdeminskningsavdrag till kommunen enligt Bilaga 3. I de fall Bilaga 3 inte är tillämplig krävs
särskild överenskommelse beträffande ersättning.
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Bilaga 1 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Exempel på avtal

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2021/0856
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige

Sten-Ove Dahllöf
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Förord
Denna avtalsmall ska användas som grund vid tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell för
VA. Avtalsmallen innehåller grundförutsättningarna för ett avtal som möjliggör kommunalt
övertagande av VA-anläggning som byggts ut av annan part än kommunen och mallen används
vid upprättande av avtal mellan sådan part och Kungälvs kommun.
Avtalet ska anpassas utifrån förutsättningar i varje enskilt fall och därför kan punkter och
innehåll i avtalsmallen justeras, läggas till och/ eller tas bort.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod. Större ändringar som
behöver göras utanför denna revidering tas upp för politisk hantering vid annat lämpligt
tillfälle.
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1. Avtalets parter
§1.1.

Mellan Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371) såsom huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen, nedan kallad Kommunen, och ___________ (org.nr
XXXXXX-YYYY) nedan kallad Byggherren är följande avtal träffat.

2. Bakgrund
§2.1.

Byggherren har skriftligen ansökt om att projektera och bygga ut VA-anläggning.

§2.2.

VA-anläggningen ska omfatta ledningar och erforderliga anläggningar för Välj ett
objekt. för fastigheter inom det område som detta avtal omfattar.

§2.3.

Fastigheternas beteckningar och geografiska läge framgår av Bilaga ___________.

§2.4.

VA-anläggningen ska anslutas till den/ de av Kommunen anvisade
anslutningspunkten/ anslutningspunkterna.

§2.5.

Byggherren avser att efter färdigställande av VA-anläggningen och godkänd
slutbesiktning överlåta denna till Kommunen.

§2.6.

Kommunen ska efter godkänd slutbesiktning och tecknat övertagandeavtal vara
huvudman för VA-anläggningen inom avtalat område.

3. Projektering och utbyggnad
3.1 Generella bestämmelser
§3.1.1. Byggherren ska bekosta och ansvara för projektering och utbyggnaden av vatten- och
avloppsanläggningar inom området som innefattas av detta avtal. Området redovisas i
Bilaga ___________.
§3.1.2. Projektering och utbyggnad ska ske enligt Kommunens gällande
projekteringsanvisningar. Senaste versioner av Svenskt Vattens publikationer ska
tillämpas i fråga om dimensionering av VA-anläggning.
§3.1.3. Byggherren ansvarar för att VA-anläggningen utformas och byggs med erforderliga
brandposter och att vattensystemet har tillfredställande kapacitet för
brandvattenförsörjning. Inom exploateringsområdet kommer inga direktanslutningar
av sprinklersystem att tillåtas. Kommunens policy avseende sprinkler framgår av
Bilaga __________.
§3.1.4. Byggherren ansvarar för att Välj ett objekt. tillämpas vid upphandling gällande
projektering och entreprenad för VA-anläggning. Allt som enligt Välj ett objekt.
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åligger en upphandlande myndighet ska åligga Byggherren vid upphandling av
projektör och entreprenör för utbyggnad av VA-anläggningen.
§3.1.5. Byggherren ska genom avstämningar med Kommunen säkerställa att upphandlingen
genomförs i enlighet med krav som ställs enligt LOU/ LUF. Byggherren ansvarar för
att, efter tecknat avtal om tillämpning av Alternativ utbyggnadsmodell för VA, kalla
Kommunen till ett första möte inför uppstart av upphandling.
§3.1.6. Byggherrens dokumentation beträffande utförd upphandling för tjänster rörande
projekterings- och entreprenadarbeten ska redovisas och överlämnas till Kommunen.
Byggherren är i detta sammanhang ”upphandlande myndighet”.
§3.1.7. Projektering ska utföras av konsultfirma med god kännedom gällande VA-projektering.
Byggherren ska tillse att upphandlad projektör uppfyller de krav som Kommunen
normalt ställer vid upphandling av projektörer, se Bilaga 2.
§3.1.8. Entreprenad ska utföras av entreprenör med god kännedom gällande VA-entreprenad.
Byggherren ska tillse att upphandlad entreprenör uppfyller de krav som Kommunen
normalt ställer vid upphandling av entreprenörer, se Bilaga 3.
§3.1.9. Vid Byggherrens upphandling av projektör ska Välj ett objekt. eller senare version,
åberopas vid avtalstecknande. Vid projektering ska förfrågningsunderlag utifrån AMA
Anläggning 20 eller senare version och AMA AF 12 eller senare version tas fram.
§3.1.10. Vid Byggherrens upphandling av entreprenör för Välj ett objekt. ska Välj ett objekt.
åberopas vid avtalstecknande.
§3.1.11. Byggherren ansvarar för att varje fastighet förses med vattenmätarplats för installation
av kommunal vattenmätare. Byggherren ska tillse att utformning av vattenmätarplats
sker i enlighet med Kommunens anvisningar.
§3.1.12. Byggherren ska vid projektstart kalla Kommunen till projekteringsmöte där
Kommunens anvisningar gås igenom.
§3.1.13. Byggherren ska kalla Kommunen till samtliga projekteringsmöten.
§3.1.14. Byggherren ska innan färdigställande av bygghandling i god tid kalla Kommunen till
ett möte för genomgång av projekterad handling. Under mötet ska upphandlad
projektör presentera förslaget och redovisa hur VA-anläggning är utformad. Tekniska
val ska motiveras och förslagna lösningar på eventuella platsspecifika problem gås
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igenom. Vidare ska det på detta möte gås igenom hur krav från myndigheter har
beaktats, vilka arbetsmiljöåtgärder som behöver vidtas m.m.
§3.1.15. Byggherren ansvarar för att bygghandlingar inklusive ritningar ska vara redovisade för
Kommunen innan entreprenad startar.
§3.1.16. Byggherren ska i god tid innan byggstart kalla Kommunen till projektgenomgång med
Byggherrens entreprenör.
§3.1.17. Byggherren bär fullt ansvar för att VA-anläggningen uppfyller krav i enlighet med
detta avtal. Kommunen avgör ensidigt om kraven är uppfyllda och om ett kommunalt
övertagande av VA-anläggningen är möjligt.

3.2 LTA-system och villapumpstationer
§3.2.1. LTA-stationer ska endast utföras i ytterst begränsad omfattning.
§3.2.2. Byggherren ansvarar för att avtal beträffande rådighet, drift och kostnader ska finnas
upprättat mellan Byggherren och respektive fastighet för LTA-anläggning. Byggherren
är skyldig att för fastighetsägaren klargöra ansvarsfördelning för LTA-station enligt
Vattentjänstlagens intensioner.
§3.2.3. Byggherren ansvarar för att avtal enligt §3.2.1 är uppvisade och skriftligen godkända
av Kommunen innan utförande av VA-entreprenaden. Avtal ska vara utformade så att
Kommunen utan särskild ersättning ska bli part och förmånstagare i samband med
övertagande av LTA-system.
§3.2.4. Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i Byggherrens
åtagande.
§3.2.5. Byggherren ska överlämna dokumentation till Kommunen som visar att LTA-system är
testat och godkänd med permanent elinstallation innan ett eventuellt kommunalt
övertagande av LTA-anläggningen. Byggherren ska säkerställa att LTA-anläggningen är
försedd med, av Kommunen, godkänd larmfunktion.
§3.2.6. Om LTA-system ska anläggas så ska Byggherren utforma dessa i samråd och
överenskommelse med Kommunen.
§3.2.7. Byggherren ska under projekteringsskedet informera Kommunen om det föreligger
behov av villapumpstationer för att kunna ansluta en eller flera fastigheter inom
utbyggnadsområdet till självfallssystem för spillvatten. Byggherren ska i sådant fall ge
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Kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagen teknisk
systemlösning.

3.3 Krav på utförande
§3.3.1. Byggherren ansvarar för att ledningar och brunnar ska uppfylla kraven på
toleransklass A, i annat fall ska felet åtgärdas eller värdeminskningsavdrag betalas till
Kommunen innan övertagande av VA-anläggningen är aktuellt. För
Deformationskontroll av avloppsledning (kod YBC.342) och Kontroll av
riktningsavvikelse hos avloppsledning (kod YBC.343) är dessa avdrag specificerade i
Bilaga 3.
§3.3.2. Byggherren ansvarar för att styrsystem för eventuella pumpstationer ska vara
detsamma som Kommunens övergripande styrsystem.
§3.3.3. Byggherren ska tillse att arbeten för ledningar och gata utförs i samma entreprenad då
det förekommer arbeten med VA-ledningar i gatumark. Byggherren ansvarar för att
gata byggs med sådan bärighet att ledningar inte skadas av trafik.
§3.3.4. Byggherren ska säkerställa att VA-anläggningen som byggs ut ska ha servisavsättning
för Välj ett objekt. till varje fastighets tomtgräns.
§3.3.5. Kommunen övertar VA-anläggning fram till förbindelsepunkten som normalt
upprättas 0,5 m utanför tomtgräns (enligt Kungälvs kommuns ABVA).

3.4 Anslutningspunkter
§3.4.1. Utbyggt nät för Välj ett objekt. i området ska anslutas till Kommunens allmänna VAledningsnät i Välj ett objekt. av Kommunen anvisade anslutningspunkter, se Bilaga
__________. Kommunen ombesörjer inkoppling mot anvisad anslutningspunkt/ er.
§3.4.2. Om funktioner för omhändertagande av dagvatten ingår i VA-anläggningen så anger
Kommunen vad som är att klassa som anslutningspunkt för dagvatten.
§3.4.3. Byggherren ansvarar för att kontakta Kommunen minst 14 dagar innan önskat
tillfälle för anslutning mot anslutningspunkter för VA.

3.5 Dagvatten
I de fall omhändertagande av dagvatten ingår i huvudmannaskapet så specificeras
detta här.
§3.5.1. Mot anläggningar för gatuavvattning ansvarar Kommunen för servisledning fram till
0,5 meter från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar väghållare.
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§3.5.2. För dagvatten debiteras avgift enligt kommunens VA-taxa.

4. Myndigheter
§4.1.

Byggherren ska för Kommunen redovisa vilka tillstånd och anmälningar som krävs i
samband med byggnation av aktuell VA-anläggning. Byggherren ansvarar för samtliga
tillståndsansökningar och anmälningar. Samtliga ansökningar, anmälningar samt
inkomna svar och beslut ska dokumenteras och redovisas för Kommunen.
Tillståndsansökan och anmälan kan behöva göras beträffande exempelvis:
-

Miljö
Arkeologi
Vattenverksamhet
Biotopskydd
Naturinventering
Naturreservat
Natura 2000
Geoteknik
Strandskydd
Bygglov
mm

§4.2.

Byggherren ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd är beviljade innan
övertagande av VA-anläggningen.

§4.3.

Byggherren tillser att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för
samtliga VA-ledningar och VA-anläggningar. Dessa servitut ska vid senare tidpunkt
övergå i ledningsrätt med Kommunen som förmånstagare, utan särskild ersättning.
Lantmäteriförrättningen bekostas av Byggherren.

§4.4.

Byggherren ansvarar för och bekostar skadereglering efter utförd entreprenad.
Skadereglering ska vara slutförd innan kommunalt övertagande av VA-anläggningen

5. Granskning och kontroll
§5.1.

6

Byggherren ska bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs.
Relationshandlingar enligt Kommunens anvisningar för inmätning (daterade Klicka
eller tryck här för att ange datum.) kvalitetskontroll och dagbok ska överlämnas till och
godkännas av Kommunen innan övertagande av VA-anläggningen kan ske.
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§5.2.

Kommunen äger rätt till eventuellt utökad kontroll över anläggningsarbetena om så
anses lämpligt. Kommunens representanter ska ges tillträde till arbetsområdet under
hela entreprenadtiden.

§5.3.

Kommunen ska kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att erhålla
information om arbetenas fortskridande. Samtliga protokoll från dessa möten ska
delges Kommunen i informationssyfte.

§5.4.

Byggherren ska under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att
entreprenaden genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar
regelbundet entreprenadens ekonomi och status.

§5.5.

Byggherrens byggledare ska säkerställa att entreprenören bedriver egenkontroll inom
kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö efter överenskomna planer och lagstiftning.

§5.6.

Byggherrens byggledare ska kontinuerligt delta vid protokollförda byggmöten samt
andra möten beträffande entreprenadens genomförande. Kommunen ska kallas till
dessa möten.

6. Slutbesiktning
§6.1.

När VA-anläggningen är färdigställd ska Byggherren kalla till slutbesiktning där
Kommunen ges möjlighet att delta.

§6.2.

Byggherren utser besiktningsförrättare i enlighet med Välj ett objekt..

§6.3.

Byggherren ansvarar för att relationshandlingar för utförd entreprenad är inlämnade
till Kommunen innan datum för slutbesiktning bokas.

7. Överlämnande av VA-anläggningen
§7.1.

Vid kommunalt övertagande av anläggningen ska ett särskilt övertagandeavtal tecknas
mellan Byggherren och Kommunen som bland annat innefattar förändringar i det
avtalsrättsliga förhållandet mellan Entreprenören, Byggherren och Kommunen.

§7.2.

För att ovan nämnda övertagandeavtal ska vara gällande erfordras ett i förväg tecknat
avtal mellan Byggherren och Entreprenören för reglering av garantiåtaganden. Avtalet
ska vara utformat så att Kommunen efter godkänd slutbesiktning och övertagande av
VA-anläggningen blir förmånstagare för eventuella garantiåtaganden från
Entreprenören.
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8. Garantitid, garantibesiktning
§8.1.

Byggherren ska säkerställa att garantitid och garantibesiktning för entreprenad
regleras i enlighet med Välj ett objekt..

9. Avgifter
9.1 Anslutningsavgifter
§9.1.1.

§9.1.2.

För anslutning till den kommunala VA-anläggningen betalar Byggherren följande
avgifter till Kommunen:
-

Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till
anslutningspunkter (V, S, D).

-

Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av
anslutningspunkter (V, S, D).

-

Avgift för bostadsenhet – Avgift för varje ansluten lägenhets/ bostadsenhets
användning av den samlade kommunala VA-anläggningen som vid
debiteringstillfället har bygglov.

Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid övertagandetillfället
gällande VA-taxa.

9.2 Brukningsavgifter
Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde ska betala följande brukningsavgifter:
-

En grundavgift per år och fastighet
En avgift per år och bostadsenhet
Avgift för förbrukning – Avgift baserad på fastighetens vattenförbrukning
Brukningsavgifter betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.

9.3 VA-avgifter efter kommunalt övertagande
§9.3.1.

8

När VA-anläggningen övergår i kommunal ägo införlivas den i kommunalt
huvudmannaskap och området kommer att ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde.
Byggherren är införstådd med att dennes möjlighet att ta ut VA-avgifter upphör vid
kommunalt övertagande av VA-anläggningen. När Kommunen övertagit VAanläggningen så ansvarar Kommunen, som VA-huvudman, för avgiftsuttag enligt
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).
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§9.3.2.

Efter kommunalt övertagande av VA-anläggningen ska all eventuell anslutning och
utbyggnad av anläggningen utföras av Kommunens VA-verksamhet. Alla kostnader
och intäkter relaterat till VA hanteras efter övertagandet av Kommunens VAverksamhet. Eventuella tillkommande avgifter för fastigheter efter kommunalt
övertagande debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.

10. Ersättningar
10.1 Möten och handläggning
§10.1.1.

Efter att avtal om Alternativ utbyggnadsmodell har tecknats så debiterar Kommunen
Byggherren månadsvis för Kommunens nedlagda tid avseende mötesdeltagande,
handläggning och stöd under upphandling, projektering och entreprenad.

§10.1.2.

Kommunen debiterar Byggherren för nedlagt tid enligt §10.1.1 med timpriser som
anges i Bilaga __________.

§10.1.3.

Indexreglering avseende Kommunens timpriser ska ske Välj ett objekt. i enlighet med
Entreprenadindex med basmånad juli 2021 Första indexregleringen sker Välj ett
objekt. Välj ett objekt.

10.2 Värdeminskningsavdrag
§10.2.1.

Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter
överenskommelse inte ska åtgärdas av Byggherren, ska Byggherren erlägga
värdeminskningsavdrag till Kommunen enligt Bilaga 3.

§10.2.2.

Om parterna är överens om att Bilaga 3 ej är tillämplig krävs särskild
överenskommelse beträffande värdeminskningsavdrag.

11. Avtalets giltighet
Under detta avsnitt görs eventuell reglering avseende avtalets giltighet. Exempelvis:
”Avtalet är till alla delar förfallet om exploateringsavtalet som ligger till grund för
detta avtal inte antas av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut
som vinner laga kraft.”

12. Återgång
Under detta avsnitt görs eventuell reglering avseende återgång. Exempelvis: ”Om
Avtalet skulle bli ogiltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan Parterna
beträffande projektets fortsatta handläggning.”
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Bilaga 2 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Projektör

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2021/0856
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige

Sten-Ove Dahllöf
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Förord
Detta dokument utgör en grundmall beträffande de krav (utöver vad som beskrivs i Bilaga 1)
som Byggherren behöver ställa på Projektören för att ett kommunalt övertagande av VAanläggning ska möjliggöras. Kraven ska anpassas för att vara tillämpliga i det enskilda fallet och
därför kan punkter och innehåll i dokumentet komma att justeras, läggas till eller tas bort.
De krav som läggs fram i detta dokument följer de krav som Kungälvs kommun normalt ställer
vid upphandling av Projektör.
Betydelsen av parterna Kommun, Byggherre, Entreprenör och Projektör är den samma i denna
bilaga som i huvuddokumentet Alternativ utbyggnadsmodell för VA och Bilaga 1, Exempel
på avtal.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med
beslutande av VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna
revidering tas vid tillfälle upp för politisk hantering.
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1. Redovisning - kvalitet och miljö
Byggherren ska tillse att Projektören har system för kvalitets- och miljöledning.
Byggherren ska tillse att Projektören redovisar system för kvalitets- och miljöstyrning
samt att företagets ansvarige anges.
Byggherren ska tillse att Projektören har dokumenterade och vedertagna rutiner för
kvalitets- och miljösäkring.
Byggherren ska tillse att Projektören har utsett BAS-P och att kunkapen om detta är
styrkt genom intyg.

2. Registrering
Byggherren ska tillse att Projektören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt
ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka
Byggherren ska tillse att Projektören har god ekonomisk och finansiell
ställning som motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) rating.
Byggherren ska förbehålla sig rätten att kontrollera Projektörens finansiella
och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat
och balansräkning för de tre föregående åren.

4. Försäkring
Byggherren ska tillse att Projektören redovisar kopia på företagets
konsultansvarsförsäkring med angivande av försäkringsbelopp och försäkringsbolag.
Konsultansvarsförsäkringen ska minst uppfylla den basomfattning som anges i
”Byggandets Kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av
basomfattning för konsultansvarsförsäkring”. Denna finns som bilaga 1 till AMA AF
Konsult 10.
Byggherren ska tillse att Projektören fullgjort sina åtaganden vad gäller inbetalning av
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter samt vara fri från skulder för svenska skatter
och socialförsäkringsavgifter.

5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet
Byggherren ska tillse att Projektören har erforderlig kompetens. Av Projektörens CV
ska framgå hur många år personalen arbetat med liknande uppdrag. Uppdragsledaren
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ska ha 5 års erfarenhet från liknande uppdrag. Ansvarig handläggare/ utredare Projektör
och mätingenjör ska ha 2 års erfarenhet från liknande uppdrag. Minst ett
referensuppdrag ska redovisas.
-

Uppdragsledaren ska ha (3 st. referenser under de senaste 5 åren)

-

Handläggaren/ utredaren ska ha (3 st. under de senaste 3åren)

-

Om flera handläggare/ utredare, arbetar i uppdraget ska referenser lämnas
för den som arbetar störst andel av den totala tiden.

Det ska visas att referensuppdragen utförts inom teknikområdet. Samma referenser får
användas flera gånger för de olika kategorierna.

6. Tillhandahållande av dokumentation
Byggherren ska för Kommunen tillhandahålla dokumentation som visar att
projekteringsarbeten handlats upp i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU) alternativt Lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) samt krav i detta dokument.
Byggherren ska för Kommunen tillhandahålla dokumentation beträffande Projektörens
finansiella och ekonomiska styrka.
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Bilaga 3 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Entreprenör

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2021/0856
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige

Sten-Ove Dahllöf
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Förord
Detta dokument utgör en grundmall beträffande de krav (utöver vad som beskrivs i Bilaga 1)
som Byggherren behöver ställa på Entreprenören för att ett kommunalt övertagande av VAanläggning ska möjliggöras. Kraven ska anpassas för att vara tillämpliga i det enskilda fallet och
därför kan punkter och innehåll i dokumentet komma att justeras, läggas till eller tas bort.
De krav som läggs fram i detta dokument följer de krav som Kungälvs kommun normalt ställer
vid upphandling av Entreprenör.
Betydelsen av parterna Kommun, Byggherre, Entreprenör och Projektör är den samma i denna
bilaga som i huvuddokumentet, Alternativ utbyggnadsmodell för VA och Bilaga 1, Exempel
på avtal.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med
beslutande av VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna
revidering tas vid tillfälle upp för politisk hantering.
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1. Redovisning - kvalitet och miljö
Byggherren ska tillse att Entreprenören har den tekniska förmåga och kapacitet som
krävs för denna typ av uppdrag. Entreprenören ska de senaste fem åren ha genomfört 3
stycken liknande uppdrag, vilka ska redovisas för Byggherren.
Byggherren ska tillse att Entreprenören har en miljöpolicy samt driver ett aktivt
miljöledningsarbete.
Byggherren ska tillse att Entreprenören har en kvalitetspolicy samt driver ett aktivt
kvalitetsledningsarbete.
Byggherren ska tillse att Entreprenören vidarebefordrar ställda kvalitets- och miljökrav
till underentreprenörer och leverantörer.
Byggherren ska tillse att Entreprenören utser BAS-U och att erforderliga dokument som
styrker att kunskap finns hur entreprenören.

2. Registrering
Byggherren ska tillse att Entreprenören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt
ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka
Byggherren ska tillse att Entreprenören har god ekonomisk och finansiell ställning som
motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) rating.
Byggherren ska förbehålla sig rätten att kontrollera Entreprenörens finansiella och
ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat och
balansräkning för de tre föregående åren.

4. Försäkring
Byggherren ska tillse att Entreprenören tecknar allriskförsäkring och ansvarsförsäkring
enligt AB 04 kap 5 § 22 som minst ska omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring
och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AF AMA 12.
Byggherren ska tillse att Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under
garantitiden. Efter godkänd slutbesiktning ska Kommunen bli förmånstagare.
Byggherren ska tillse att Entreprenören ställer säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21-23. I
förekommande fall ska Entreprenören uppvisa säkerhet i form av fullgörandeförsäkring
eller bankgaranti.
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5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet
Byggherren ska inhämta CV och referenser för arbetsledande personal som styrker att de
har erforderlig praktisk och teoretisk kompetens samt erfarenhet från liknande projekt.
Byggherren ska inhämta minst tre (3) referenser från liknande uppdrag som företaget
utfört under de senaste sex (6) åren till styrkande för anbudsgivarens tekniska förmåga
och erfarenhet.
Byggherren ska kontakta referenser för att styrka anbudsgivarens tekniska förmåga.
Referenserna ska kunna styrka att angivna referensuppdrag utförts på ett
tillfredställande sätt. Frågor som ska ställas till referenserna är:
o Har Entreprenören levererat korrekt enligt beställning?
o Är arbetet fackmannamässigt utfört?
o Är fakturor korrekta enligt beställning och avtal?
Frågorna ska besvaras positivt för att Entreprenören ska anses lämplig att utföra entreprenaden

6. Förutsättningar
Utryckningsfordon och dess personal ska kunna nå fastigheter under entreprenadtiden.
Entreprenörens kvalitetsplan ska överlämnas till Kommunen innan övertagande av VAanläggningen sker.
Dokumenterad slutkontroll ska överlämnas till Kommunen innan övertagande av VAanläggningen sker.
Entreprenören ska ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras.
Byggherren och Kommunen ska ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen
och resultatet av denna.
Entreprenören ska sammanställa resultatet från egenkontrollen och slutkontroll. Det
ska framgå om provningsresultatet är godkänt eller ej och vilka åtgärder som vidtagits
vid fel. Dokumentationen ska delges Kommunen innan övertagande av VAanläggningen.
Aktuella Bestämmelser för inmätning och redovisning av vatten- och
avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun ska tillämpas i entreprenaden.
Byggherren ser till att senaste versionen är angiven vi upphandling.
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Deformationskontroll av avloppsledning
Ledningar av plast ska uppfylla kraven för toleransklass A enligt Svenskt Vatten P91,
daterad i oktober 2005. Beställaren utför och bekostar deformationsprovning i
plastledningar med lasermätning i samband med tv-inspektion.
Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning.
Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:
Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn,
tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på 3 000 kr betalas,
plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.
Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att: Felet ska
åtgärdas alternativt att om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större
avdrag för värdeminskning betalas.
Ny deformationsprovning ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på Entreprenörens
bekostnad
Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Beställaren utför och bekostar provning av riktningsavvikelse genom profilmätning i
samband med tv-inspektion. Provning av riktningsavvikelse ska utföras enligt Svenskt
Vatten P91. Ledningarna ska uppfylla kraven enligt toleransklass A.
Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning.
Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger
inom. Bakfall får ej förekomma. För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag
som redovisas nedan reduceras med 25 %.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två
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brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid toleransklass sämre än C ska konstaterade fel åtgärdas.
Ny kontroll av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på
Entreprenörens bekostnad.

7. Tillhandahållande av dokumentation
Samtliga ÄTA-arbeten ska redovisas för Kommunen innan övertagande av VAanläggningen.
Byggherren ska för Kommunen tillhandahålla dokumentation som visar att
entreprenadarbeten handlats upp i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU) alternativt Lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) samt krav i detta dokument.
Byggherren ska tillse att Entreprenören för dagbok som inkluderar uppgifter om
samordnad tidplan och eventuella uppgifter om avvikelser samt orsaker till dessa. ÄTAarbeten ska kunna följas i dagbok. Byggherren ska tillhandahålla samtliga
dagboksanteckningar till Kommunen innan kommunalt övertagande av anläggningen.
Byggherren ska tillse att Entreprenören tillhandahåller nedan listade handlingar, vilka
ska överlämnas till Kommunen innan kommunalt övertagande av anläggningen.
Ytterligare dokumentation som ska upprättas av Entreprenören listas nedan. Byggherren
ansvarar för att tillhandahålla listad dokumentation till Kommunen innan kommunalt
övertagande av anläggningen.
o Kvalitetsprogram och program för egenkontroll
o Säkerhet (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
o Försäkringsbevis (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
o Plan för hantering av avfall
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o Entreprenören ska förete bevis på certifikat för den personal som utför
svetsning av PE-rör enligt NGND-90
o Kontrollplaner
o Relationshandlingar enligt aktuella Bestämmelser för inmätning och
redovisning av vatten- och avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun
(ska lämnas till Kommunen före slutbesiktningen)
o Godkända provresultat från vattenprover och provtryckning
o Lista på, i entreprenaden, inarbetade varor
o Slutdokumentation innefattande drift- och skötselanvisningar
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1. Inledning
Detta dokument är framtaget i syfte att fungera som en generell anvisning för att klargöra på vilka
grunder det kan komma i fråga att exploatörer bygger ut VA-anläggningar som sedan övertas av
VA-verksamheten i Kungälvs kommun. Efter övertagande av VA-anläggningen avser Kungälvs
kommun att upprätta verksamhetsområde för erforderliga vattentjänster inom aktuellt område (se
Figur 1). Detta koncept kallas fortsättningsvis för alternativ utbyggnadsmodell.

Exploatör bygger VAanläggning

Kommunen tar över
VA-anläggning

Verksamhetsområde
för vattentjänster
inrättas

Figur 1. Förenklad schematisk bild över tillämpandet av alternativ utbyggnadsmodell

Anvisningarna är framtagna i syfte att säkerställa att kapaciteten och kvaliteten på VAanläggningen håller samma standard oavsett om kommun eller exploatör ansvarar för
utbyggnaden av denna.
Detta dokument hänger samman med bilagor som ska användas för att säkerställa kvalitet och
passande teknisk utformning för VA-anläggningen samt för att klargöra ansvarsfördelning mellan
exploatör, entreprenör, projektör och kommun. Ansvars- och ekonomifrågor mellan exploatör
och Kungälvs kommun regleras i ett specifikt avtalsdokument som upprättas mellan kommunen
och exploatören. Detta avtal ska ha Bilaga 1 som utgångspunkt.
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2. Ansökan och bedömning
För att det ska vara tillämpbart med en lösning där VA-anläggningen inom ett område byggs av
exploatör där sedan huvudmannaskapet övergår till kommunens VA-verksamhet, så krävs att det
specifika utbyggnadsområdet har passande förutsättningar. Det är alltså lämpligheten i varje
enskilt fall som ska avgöra huruvida tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell kan komma i fråga.
En grundförutsättning för att VA-utbyggnad i enlighet med alternativ utbyggnadsmodell ska kunna
ske är att det finns förutsättningar för samordning med kommunens pågående och planerade
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.
Nedan följer en övergripande beskrivning av vad en ansökan för tillämpning av alternativ
utbyggnadsmodell behöver innefatta samt hur kommunen behandlar inkommen ansökan.
1. Ansökan om tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell inlämnas till VA-teknikenheten,
Kungälvs kommun.
Via brev till:

Kungälvs Kommun
VA-teknikenheten
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

eller via mail till:

kommun@kungalv.se

Brev eller mail märks med: Ansökan – Utbyggnad VA
-

Till ansökan ska bifogas en lista över fastigheter som omfattas av en eventuell
VA-utbyggnad samt tillhörande karta där dessa fastigheter finns markerade.

-

De fastighetsägare som äger fastigheter som omfattas av ansökan ska vara
överens om att skicka in ansökan.

2. VA-teknikenheten stämmer av om området i inkommen ansökan omfattas av
förelägganden (Länsstyrelsen) eller finns med i nära förestående utbyggnad enligt gällande
VA-utbyggnadsplan. Efter detta görs en första bedömning huruvida tillämpning av
alternativ utbyggnadsmodell kan komma i fråga eller inte.
3. Om ansökan går vidare från föregående steg skickas informationen vidare från VAteknikenheten till Miljöenheten och Planeringsenheten för bedömning beträffande
områdets behov av VA-utbyggnad.
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-

Miljöenheten gör en bedömning beträffande nuvarande standard på fastigheternas
enskilda VA-anläggningar samt om VA-frågorna behöver lösas i ett större
sammanhang (§6, Lag om allmänna vattentjänster).

-

Planeringsenheten gör bedömning beträffande om det finns utbyggnadsplaner
som inverkar på områdets behov av en kommunal VA-lösning.

4. VA-teknikenheten ser sedan över områdets behov av vattentjänster för vatten, spillvatten
och dagvatten.
5. Utifrån enheternas samlade bedömning görs sedan en avgränsning angående vilka
fastigheter som behöver ingå i det eventuella utbyggnadsområdet.
-

Om det bedöms att fler fastigheter än vad ansökan innefattat behöver ingå i
utbyggnadsområdet meddelar kommunen detta till exploatören, som efter detta
får en möjlighet att komplettera sin ansökan.

6. Ansökan besvaras.
7. Om kommunen accepterar ansökan kan avtal för tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell
arbetas fram och tecknas.
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3. Avtalets grunder
Följande avsnitt beskriver övergripande de krav och riktlinjer som kommunen ställer på
exploatörer för att det ska vara möjligt för kommunen, att efter godkänd slutbesiktning kunna
överta huvudmannaskapet för upprättad VA-anläggning. Att dessa krav och riktlinjer fullgörs ska
säkerställas genom tecknande av avtal mellan Kungälvs kommun och aktuell exploatör. Till
avtalet hör ytterligare bilagor som ger information beträffande vilka krav exploatören behöver
ställa på entreprenör och projektör.

3.1 Generella krav

De avtalsparter som kan accepteras för ingående i avtal med Kungälvs kommun är juridisk
person med organisationsnummer såsom:
-

Företag
Ekonomisk förening
Samfällighetsförening

Det är Kungälvs kommun som utformar avtalet för tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell, vilket
upprättas med Bilaga 1 som grund.
Utbyggt nät för vatten och avlopp i området ska anslutas till kommunens allmänna VAledningsnät i en av kommunen, anvisad anslutningspunkt.

3.2 Projektering och utbyggnad

Exploatören ska bekosta och ansvara för projektering, projektledning och utbyggnad av vattenoch avloppsanläggningen inom aktuellt område. Kommunen tillhandahåller uppgifter om en
anslutningspunkt för VA-anläggningen som ska byggas.
Tjänster för projektering och utförande av entreprenadarbete för VA-anläggningen ska
upphandlas i konkurrens.
Dokumentation beträffande utförd konkurrensutsättning för upphandlade tjänster rörande
projekterings- och entreprenadarbeten ska redovisas och överlämnas till VA-teknikenheten.
Projektering ska utföras av företag med god kännedom gällande VA-projektering. Exploatören
ska tillse att projektören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av
projektör enligt Bilaga 2.
Entreprenad ska utföras av företag med god kännedom gällande VA-entreprenad. Exploatören
ska tillse att entreprenören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av
entreprenör enligt Bilaga 3.
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VA-anläggningen som byggs ut ska ha servisavsättning för vatten, spillvatten och i
förekommande fall dagvatten, vid varje fastighets tomtgräns. Detta gäller även för obebyggda
tomter inom detaljplan. En förenklad bild över ansvarsfördelningen för VA-utbyggnad visas i
Figur 2

Figur 2. Principbild beträffande ansvarsfördelningen för konceptet

Varje fastighet ska upplåta vattenmätarplats för vattenmätare i enlighet med Kungälvs kommuns
ABVA.
Kommunen övertar efter godkänd slutbesiktning VA-anläggning fram till förbindelsepunkten
vilken normalt förläggs 0,5 meter utanför tomtgräns enligt Kungälvs kommuns ABVA,
se Figur 3.
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Figur 3. Principbild över förbindelsepunktens läge

Fastigheter som ska ingå i utbyggnadsområdet ska av exploatören redovisas i form av lista och
kartbilaga.
Projektering och utbyggnad ska ske enligt VA-teknikenhetens anvisningar och materialkrav som
tillhandahålls av VA-teknikenheten.
Allmänna Bestämmelser AB 04, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06,
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09, AMA AF 12 och Anläggnings AMA 13 ska
användas vid upphandling av projektör och entreprenör.
Totalentreprenad ställer normalt sett större krav på att exploatören ska bevaka och bedöma
handlingar samt följa upp utförande av entreprenaden. I förekommande fall ska ABT 06
användas.
Vid arbeten som innefattar VA-ledningar i gatumark så ska ledningar och gata utföras i samma
entreprenad. Gatan ska byggas med sådan bärighet att ledningarna inte skadas av trafik.
Vid projektstart ska VA-teknikenheten kallas till projekteringsmöte där VA-teknikenhetens
anvisningar gås igenom.
VA-teknikenheten ska kallas till samtliga projekteringsmöten.
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Innan överlämning av slutgiltig handling ska exploatören kalla till ett möte för genomgång av
projekterad handling med VA-teknikenheten. Under mötet ska projektören presentera förslaget
och redovisa hur VA-anläggningen är utformad och motivera val av lösningar. Specificerat ska
redovisas i vilka punkter som särskilda åtgärder är tvungna att utföras för att det finns
platsspecifika problem.
Innan byggnationen startar ska exploatören kalla VA-teknikenheten till möte för genomgång av
bygghandlingar inklusive ritningar. Under detta möte ska exploatörens byggledare närvara.
Innan byggstart ska VA-teknikenheten kallas till projektgenomgång med exploatörens
anläggningsentreprenör.
Eftersom VA-teknikenheten endast är avtalspart med exploatören, så är det lämpligt att hålla enskilda
möten mellan VA-teknikenheten och exploatör där eventuella synpunkter på arbetenas fortskridande lyfts
fram. VA-teknikenheten deltar i projekterings- och entreprenadmöten enbart i syfte att inhämta information.
Kungälvs VA-verksamhet tillämpar i huvudsak inga LTA-lösningar i dagsläget. Erfarenheter har
visat att det på sikt varit ekonomiskt och driftmässigt fördelaktigt med konventionellt
självfallssystem. I undantagsfall, där LTA-lösningar ändå behöver användas så ska utförande ske i
enlighet med kommunens anvisningar. Dessutom ska erforderliga avtal beträffande rådighet, drift
och kostnader för dessa anläggningar finnas upprättat mellan exploatör och respektive fastighet.
Dessa avtal ska uppvisas och godkännas av VA-teknikenheten innan utförande av VAentreprenaden. Dessa avtal ska vara utformade så att kommunen utan särskild ersättning ska bli
part och förmånstagare i samband med övertagande av LTA-anläggningen.
Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i exploatörens åtagande.
Vid kommunens eventuella övertagande av LTA-anläggningen ska denna vara testad och
godkänd med permanent elinstallation.

3.3 Krav på utförande

Ledningar och brunnar ska uppfylla kraven på toleransklass A, i annat fall ska felet åtgärdas eller
värdeminskningsavdrag betalas till VA-teknikenheten innan övertagande av VA-anläggningen är
aktuellt. För Deformationskontroll av avloppsledning (kod YBC.342) och Kontroll av riktningsavvikelse hos
avloppsledning (kod YBC.343) är dessa avdrag specificerade i Bilaga 3.
Styrsystem för eventuella pumpstationer ska vara detsamma som kommunens övergripande
styrsystem.

3.4 Ansvar för VA-anläggning och anläggningar för avvattning av gator

VA-verksamheten ska efter godkänd slutbesiktning vara Huvudman för den i avtalet beskrivna
VA-anläggningen. I vissa fall innefattar huvudmannaskapet omhändertagande av dagvatten, vilket
i sådant fall ska framgå av tecknat avtal.
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Förbindelsepunkter ska i huvudsak upprättas 0,5 meter utanför varje enskild tomts
fastighetsgräns.
Mot anläggningar för gatuavvattning blir VA-verksamheten huvudman för servisledning fram till
0,5 meter från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar väghållare.
Inom detaljplan gäller att allmänna VA-ledningar ska förläggas inom allmän platsmark och inom
de u-områden som är redovisade i detaljplanen.

3.5 Tillstånd och anmälan

Exploatören ska för VA-teknikenheten, redovisa vilka tillstånd och anmälningar som krävs i
samband med byggnation av aktuell VA-anläggning. Exploatören ansvarar för samtliga
ansökningar och anmälningar.
Samtliga ansökningar samt inkomna svar och beslut ska dokumenteras och redovisas.
Ansökningar kan behöva göras beträffande exempelvis:
-

Miljö
Arkeologi
Vattenverksamhet
Biotopskydd
Naturinventering
Naturreservat
Natura 2000
Geoteknik
Strandskydd
Bygglov

För ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen så krävs att erforderliga tillstånd är
beviljade.
Exploatören ska tillse att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för samtliga VAledningar och VA-anläggningar inom aktuellt område. Dessa servitut ska vid senare tidpunkt
övergå i ledningsrätt med kommunen som förmånstagare, utan särskild ersättning.
Lantmäteriförrättningen genomförs och bekostas av exploatören.

3.6 Granskning och kontroll

Exploatören ska bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs. Dokumentation,
innefattande bland annat relationshandlingar (enligt kommunens anvisningar för inmätning),
kvalitetskontroll och dagbok överlämnas till, och ska godkännas av kommunen innan
övertagande av VA-anläggningen sker.
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Kommunen ska bedriva den kontroll som bedöms nödvändig för att säkerställa att anläggningen
uppfyller krav på kvalitet och kapacitet. Det ska avtalas om att representanter från VAteknikenheten ges tillträde till arbetsområdet under hela entreprenadtiden.
VA-teknikenheten ska kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att vid behov
kunna följa arbetet. Samtliga protokoll från dessa möten ska delges VA-teknikenheten i
informationssyfte.
Exploatören ska under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att entreprenaden
genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadens
ekonomi och status till exploatören och kommunen.
Byggledaren ska säkerställa att entreprenören bedriver egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet
och arbetsmiljö efter överenskomna planer och lagstiftning.
Byggledaren ska kontinuerligt delta vid protokollförda byggmöten samt andra möten beträffande
entreprenadens genomförande. VA-teknikenheten ska kallas till dessa möten.

3.7 Slutbesiktning

Innan slutbesiktning så ska erforderlig dokumentation beträffande vattenprovtagning,
provtryckning etc. redovisas för VA-teknikenheten.
När VA-anläggningen är färdigställd ska exploatören kalla till slutbesiktning.
Exploatören utser besiktningsförrättare i enlighet med AB04.
Vid godkänd slutbesiktning övertas VA-anläggningen av exploatören.

3.8 Överlämnande av VA-anläggningen

Vid kommunalt övertagande av anläggningen ska ett särskilt övertagandeavtal tecknas mellan
exploatör och kommunen som bland annat innefattar förändringar i det avtalsrättsliga
förhållandet mellan entreprenör, exploatör och kommunen.
För att ovan nämnda övertagandeavtal ska vara gällande erfordras ett i förväg tecknat avtal
mellan exploatör och entreprenör som beskriver kommande förändringar beträffande
garantiåtaganden. Avtalet ska vara utformat så att VA-teknikenheten efter godkänd slutbesiktning
och övertagande av VA-anläggningen äger rätt till garantiåtaganden från entreprenören.

3.9 Garantitid och garantibesiktning

Garantitid och garantibesiktning regleras i enlighet med AB04 och ABT06.

3.10 Dagvatten

En bedömning beträffande behovet av verksamhetsområde för dagvatten ska göras i varje enskilt
fall. I sådant fall ska en särskild del beträffande detta finnas med i tecknat avtal mellan exploatör
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och kommun.

3.11 Anslutningsavgifter

Kommunen upprättar en anslutningspunkt för aktuellt utbyggnadsområde. För anslutning till den
kommunala VA-anläggningen betalar exploatören följande avgifter:
Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till anslutningspunkter (V, S, Df).
Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av anslutningspunkter (V, S, Df).
Lägenhetsavgift – Avgift för varje ansluten lägenhets/bostadsenhets användning av den
samlade kommunala VA-anläggningen (vattenverk, ledningsnät, pumpstationer m.m.).
Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Efter kommunalt övertagande av VA-anläggningen tillämpas gällande VA-taxa.
Förutsatt att samtliga ställda krav på anläggningen är uppfyllda och slutbesiktningen är godkänd så kan
VA-anläggningen övertas. I sådant fall övertas denna mot att Exploatören befrias från erläggande av
tomtyteavgifter och ytterligare förbindelsepunkts- och servisavgifter (utöver ovan beskrivna). Förenklat kan
detta beskrivas:
Värdet för godkänd VA-anläggning med fullgod funktion, kvalitet, utformning och dokumentation
=
Värdet för tomtyteavgifter + ytterligare servis- och förbindelsepunktsavgifter

3.12 Brukningsavgifter

Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde ska betala följande brukningsavgifter:
Fast årsavgift per vattenmätare – Avgift för brukande av VA-tjänster
Avgift för förbrukning – Avgift baserad på fastighetens vattenförbrukning
Ovan nämnda avgifter betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
För varje fastighet ska finnas vattenmätarplats för installation av kommunal vattenmätare.
Utformning av vattenmätarplats bestäms i samråd med VA-teknikenheten.

3.13 Ersättningar
Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter
överenskommelse inte ska åtgärdas av Exploatören, ska Exploatören erlägga värdeminskningsavdrag
till Huvudmannen enligt Bilaga 3. I de fall Bilaga 3 inte är tillämplig krävs särskild överenskommelse
beträffande ersättning.
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Bilaga 1 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Exempel på avtal

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2013/1902-32
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige
2016-09-08
2022-09-01
Johan Emanuelsson
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Förord
Denna avtalsmall beträffande VA-utbyggnad skall användas som grund för avtalstecknande
mellan exploatör och Kungälvs kommun. Dokumentet innehåller grundförutsättningarna för ett
avtal som möjliggör kommunalt övertagande av VA-anläggning som byggts ut av exploatör.
Avtalet skall anpassas för att vara tillämpligt i varje enskilt fall och därför kan punkter och
innehåll i avtalet kan komma att justeras, läggas till och/eller tas bort.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med beslutande
av VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna revidering tas vid
tillfälle upp för politisk hantering.
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1. Avtalets parter
Mellan Kungälvs kommun såsom huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen,
nedan kallad Huvudmannen, och ___________ med organisationsnummer ___________, nedan
kallad Exploatören är följande avtal träffat.

2. Bakgrund
___________ har skriftligen ansökt om att projektera och bygga ut VA-anläggning.
Anläggningen skall omfatta försörjning med vatten och avledning av spillvatten för
___________ fastigheter.
Fastigheternas beteckningar och geografiska läge återfinns i Bilaga ___________.
Anläggningen skall anslutas till den av kommunen anvisade anslutningspunkten.
Exploatören avser att efter färdigställande av VA-anläggningen och godkänd slutbesiktning
överlåta denna till Huvudmannen.
Kommunen skall efter godkänd slutbesiktning och tecknat övertagandeavtal vara Huvudman för
VA-anläggningen inom avtalat område.

3. Projektering och utbyggnad
3.1 Generella bestämmelser
Exploatören skall bekosta och ansvara för projektering och utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar inom området som innefattas av detta avtal. Området redovisas i Bilaga
___________.
Tjänster för projektering och utförande av entreprenadarbete för VA-anläggningen skall
upphandlas i konkurrens.
Exploatörens dokumentation beträffande utförd konkurrensutsättning för upphandlade tjänster
rörande projekterings- och entreprenadarbeten skall redovisas och överlämnas till Huvudmannen.
Projektering och utbyggnad skall ske enligt Huvudmannens projekteringsanvisningar med bilagorna
Tekniska krav på ledningsmaterial, Kravspecifikation på tryckstegringsstation, Tekniska krav på
avloppspumpstation. Senaste versioner av Svenskt Vattens publikationer skall tillämpas i fråga om
dimensionering av VA-anläggning.
Projektering skall utföras av konsultfirma med god kännedom gällande VA-projektering.
Exploatören skall tillse att Projektören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i
upphandling av projektör (se Bilaga 2).
Entreprenad skall utföras av entreprenör med god kännedom gällande VA-entreprenad.
Exploatören skall tillse att Entreprenören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i
upphandling av entreprenör (se Bilaga 3).
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Allmänna Bestämmelser AB 04, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06,
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09, AMA AF 12 och Anläggnings AMA 13
skall användas vid upphandling av projektör och entreprenör.
Arbetena med VA-anläggning och gata skall utföras i samma entreprenad. Gatan skall byggas
med sådan bärighet att ledningarna inte skadas av byggtransporter.
Vid projektstart skall Huvudmannen kallas till projekteringsmöte där Huvudmannens anvisningar gås
igenom.
Huvudmannen skall kallas till samtliga projekteringsmöten.
Innan överlämning av slutgiltig handling skall Exploatören kalla till ett möte för genomgång av
projekterad handling med Huvudmannen. Under mötet skall Projektören presentera förslaget och
redovisa hur VA-anläggningen är utformad och varför lösningen valts. Specificerat skall redovisas
i vilka punkter som särskilda åtgärder är tvungna att utföras för att det finns områdesspecifika
problem, krav från myndigheter, arbetsmiljöåtgärder m.m.
Bygghandlingar inklusive ritningar skall vara redovisade för Huvudmannen innan byggnationen
startar.
Innan byggstart skall Huvudmannen kallas till projektgenomgång med Exploatörens Entreprenör.
Exploatören bär fullt ansvar för att VA-anläggningen uppfyller krav i enlighet med detta avtal.
Kommunen avgör ensidigt om kraven är uppfyllda och om ett kommunalt övertagande av VAanläggningen är möjligt.

3.2 LTA-anläggning
Avtal beträffande rådighet, drift och kostnader skall finnas upprättat mellan Exploatören och
respektive fastighet. Dessa avtal skall uppvisas och godkännas av Huvudmannen innan utförande
av VA-entreprenaden. Dessa avtal skall vara utformade så att Huvudmannen utan särskild
ersättning skall bli part och förmånstagare i samband med övertagande av LTA-anläggningen.
Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i exploatörens åtagande.
Vid Huvudmannens eventuella övertagande av LTA-anläggningen skall denna vara testad och
godkänd med permanent elinstallation.
LTA-anläggning skall utformas efter kommunens anvisningar enligt Bilaga __________.

3.3 Krav på utförande
Ledningar och brunnar skall uppfylla kraven på toleransklass A, i annat fall skall felet åtgärdas
eller värdeminskningsavdrag betalas till Huvudmannen innan övertagande av VA-anläggningen är
aktuellt. För Deformationskontroll av avloppsledning (kod YBC.342) och Kontroll av riktningsavvikelse hos
avloppsledning (kod YBC.343) är dessa avdrag specificerade i Bilaga 3.
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Styrsystem för eventuella pumpstationer skall vara detsamma som kommunens övergripande
styrsystem.
Ledningar och gata utförs i samma entreprenad då det förekommer arbeten med VA-ledningar i
gatumark. Exploatören ansvarar för att gata byggs med sådan bärighet att ledningar inte skadas av
trafik.
VA-anläggningen som byggs ut skall ha servisavsättning för vatten, spillvatten och i
förekommande fall dagvatten, till varje fastighets tomtgräns.
Kommunen övertar VA-anläggning fram till förbindelsepunkten som normalt upprättas 0,5 m
utanför tomtgräns enligt ABVA).
Förbindelsepunkter skall i normalfall upprättas 0,5 meter utanför varje enskild tomts
fastighetsgräns.

3.4 Anslutningspunkt
Utbyggt nät för vatten och avlopp i området skall anslutas till kommunens allmänna VAledningsnät i, en av VA-verksamheten, anvisad anslutningspunkt.
I vissa fall innefattas även funktioner för omhändertagande av dagvatten i VA-anläggningen. I
förekommande fall beskriver kommunen vad som är att klassa som anslutningspunkt för
dagvatten.

3.5 Dagvatten
I de fall omhändertagande av dagvatten ingår i huvudmannaskapet så specificeras detta här.
Mot anläggningar för gatuavvattning ansvarar Huvudmannen för servisledning fram till 0,5 meter
från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar väghållare.

4. Myndigheter
Exploatören skall för Huvudmannen redovisa vilka tillstånd och anmälningar som krävs i samband
med byggnation av aktuell VA-anläggning. Exploatören ansvarar för samtliga tillståndsansökningar
och anmälningar. Samtliga ansökningar, anmälningar samt inkomna svar och beslut skall
dokumenteras och redovisas för Huvudmannen. Tillståndsansökan och anmälan kan behöva göras
beträffande exempelvis:
-
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Miljö
Arkeologi
Vattenverksamhet
Biotopskydd
Naturinventering
Naturreservat
Natura 2000
Geoteknik
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-

Strandskydd
Bygglov

För att ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen ska vara möjligt så krävs att erforderliga
tillstånd är beviljade.
Exploatören tillser att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för samtliga VAledningar och VA-anläggningar. Dessa servitut skall vid senare tidpunkt övergå i ledningsrätt med
Huvudmannen som förmånstagare, utan särskild ersättning. Lantmäteriförrättningen genomförs
och bekostas av Exploatören.

5. Granskning och kontroll
Exploatören skall bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs. Dokumentation,
innefattande bland annat relationshandlingar (enligt anvisningar för inmätning), kvalitetskontroll
och dagbok skall överlämnas till, och godkännas av kommunen innan övertagande av VAanläggningen kan ske.
Huvudmannen äger rätt till eventuellt utökad kontroll över anläggningsarbetena om så anses
lämpligt. Huvudmannens representanter skall ges tillträde till arbetsområdet under hela
entreprenadtiden.
Huvudmannen skall kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att erhålla information
om arbetenas fortskridande. Samtliga protokoll från dessa möten skall delges Huvudmannen i
informationssyfte.
Exploatören skall under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att entreprenaden
genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadens
ekonomi och status.
Byggledaren skall säkerställa att entreprenören bedriver egenkontroll inom kvalitet, miljö,
säkerhet och arbetsmiljö efter överenskomna planer och lagstiftning.
Byggledaren skall kontinuerligt delta vid protokollförda byggmöten samt andra möten
beträffande entreprenadens genomförande. Huvudmannen skall kallas till dessa möten.

6. Slutbesiktning
När VA-anläggningen är färdigställd skall Exploatören kalla till slutbesiktning.
Exploatören utser besiktningsförrättare i enlighet med AB04.
Vid godkänd slutbesiktning övertas VA-anläggningen enligt punkt 6.
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7. Överlämnande av VA-anläggningen
Vid kommunalt övertagande av anläggningen skall ett särskilt övertagandeavtal tecknas mellan
Exploatören och kommunen som bland annat innefattar förändringar i det avtalsrättsliga
förhållandet mellan Entreprenör, Exploatör och Huvudman.
För att ovan nämnda övertagandeavtal skall vara gällande erfordras ett i förväg tecknat avtal
mellan Exploatör och Entreprenör som hanterar kommande förändringar beträffande
garantiåtaganden. Avtalet ska vara utformat så att Huvudmannen efter godkänd slutbesiktning och
övertagande av VA-anläggningen äger rätt till garantiåtaganden från Entreprenören.

8. Garantitid, garantibesiktning
Garantitid och garantibesiktning regleras i enlighet med AB04 eller ABT06.

9. Avgifter
9.1 Anslutningsavgifter
Kommunen upprättar en anslutningspunkt för aktuellt utbyggnadsområde. För anslutning till den
kommunala VA-anläggningen betalar Exploatören följande avgifter:
Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till anslutningspunkter (V, S, Df).
Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av anslutningspunkter (V, S, Df).
Lägenhetsavgift – Avgift för varje ansluten lägenhets/bostadsenhets användning av den
samlade kommunala VA-anläggningen (vattenverk, ledningsnät, pumpstationer m.m.)
Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Efter kommunalt övertagande av VA-anläggningen tillämpas gällande VA-taxa.

9.2 Brukningsavgifter
Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde skall betala följande brukningsavgifter:
Fast årsavgift per vattenmätare – Avgift för brukande av VA-tjänster
Avgift för förbrukning – Avgift baserad på fastighetens vattenförbrukning
Ovan nämnda avgifter betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
För varje fastighet skall finnas vattenmätarplats för installation av kommunal vattenmätare.
Utformning av vattenmätarplats bestäms i samråd med Huvudmannen.

10. Ersättningar
Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter
överenskommelse inte skall åtgärdas av Exploatören, skall Exploatören erlägga
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värdeminskningsavdrag till Huvudmannen enligt Bilaga 3. I de fall Bilaga 3 ej är tillämplig krävs
särskild överenskommelse beträffande ersättning.
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Bilaga 2 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Projektör

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2013/1902-32
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige
2016-09-08
2022-09-01
Johan Emanuelsson
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Förord
Detta dokument utgör en grundmall beträffande de krav (utöver vad som beskrivs i Bilaga 1) som
Exploatören behöver ställa på Projektören för att ett kommunalt övertagande av VA-anläggning skall
möjliggöras. Kraven skall anpassas för att vara tillämpliga i det enskilda fallet och därför kan
punkter och innehåll i dokumentet komma att justeras, läggas till eller tas bort.
De krav som läggs fram i detta dokument följer de krav som Kungälvs kommun normalt ställer
vid upphandling av Projektör.
Betydelsen av parterna Huvudman, Exploatör, Entreprenör och Projektör är den samma i denna bilaga
som i huvuddokumentet Alternativ utbyggnadsmodell för VA och Bilaga 1, Exempel på avtal.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med beslutande
av VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna revidering tas vid
tillfälle upp för politisk hantering.
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1. Redovisning - kvalitet och miljö


Exploatören skall tillse att Projektören har system för kvalitets- och miljöledning.



Exploatören skall tillse att Projektören redovisar system för kvalitets- och miljöstyrning samt
att företagets ansvarige anges.



Exploatören skall tillse att Projektören har dokumenterade och vedertagna rutiner för
kvalitets- och miljösäkring.

2. Registrering


Exploatören skall tillse att Projektören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda
krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka


Exploatören skall tillse att Projektören har god ekonomisk och finansiell ställning
som motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) rating.



Exploatören skall förbehålla sig rätten att kontrollera Projektörens finansiella och
ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat och
balansräkning för de tre föregående åren.

4. Försäkring
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Exploatören skall tillse att Projektören redovisar kopia på företagets konsultansvarsförsäkring
med angivande av försäkringsbelopp och försäkringsbolag.



Konsultansvarsförsäkringen skall minst uppfylla den basomfattning som anges i
”Byggandets Kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av
basomfattning för konsultansvarsförsäkring”. Denna finns som bilaga 1 till AMA AF
Konsult 10.



Exploatören skall tillse att Projektören fullgjort sina åtaganden vad gäller inbetalning av
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter samt vara fri från skulder för svenska skatter
och socialförsäkringsavgifter.
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5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet


Exploatören skall tillse att Projektören har erforderlig kompetens. Av Projektörens CV skall
framgå hur många år personalen arbetat med liknande uppdrag. Uppdragsledaren skall ha
5 års erfarenhet från liknande uppdrag. Ansvarig handläggare/ utredare Projektör och
mätingenjör skall ha 2 års erfarenhet från liknande uppdrag. Minst ett referensuppdrag
skall redovisas.
-

Uppdragsledaren skall ha (3 st. referenser under de senaste 5 åren),

-

Handläggaren/utredaren skall ha (3 st. under de senaste 3åren)

-

Om flera handläggare/ utredare, arbetar i uppdraget skall referenser lämnas för
den som arbetar störst andel av den totala tiden.

Det skall visas att referensuppdragen utförts inom teknikområdet. Samma referenser får
användas flera gånger för de olika kategorierna.

6. Tillhandahållande av dokumentation


Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation som visar att
projekteringsarbeten handlats upp i konkurrens.



Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation beträffande Projektörens
finansiella och ekonomiska styrka.
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Bilaga 3 – Alternativ
utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Entreprenör

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2013/1902-32
Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef
SU/KS
Kommunfullmäktige
2016-09-08
2022-09-01
Johan Emanuelsson
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Förord
Detta dokument utgör en grundmall beträffande de krav (utöver vad som beskrivs i Bilaga 1) som
Exploatören behöver ställa på Entreprenören för att ett kommunalt övertagande av VA-anläggning
skall möjliggöras. Kraven skall anpassas för att vara tillämpliga i det enskilda fallet och därför kan
punkter och innehåll i dokumentet komma att justeras, läggas till eller tas bort.
De krav som läggs fram i detta dokument följer de krav som Kungälvs kommun normalt ställer
vid upphandling av Entreprenör.
Betydelsen av parterna Huvudman, Exploatör, Entreprenör och Projektör är den samma i denna bilaga
som i huvuddokumentet, Alternativ utbyggnadsmodell för VA och Bilaga 1, Exempel på avtal.
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med beslutande
av VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna revidering tas vid
tillfälle upp för politisk hantering.
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1. Redovisning - kvalitet och miljö


Exploatören skall tillse att Entreprenören har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs
för denna typ av uppdrag. Entreprenören skall de senaste fem åren ha genomfört 3 stycken
liknande uppdrag, vilka skall redovisas för Exploatören.



Exploatören skall tillse att Entreprenören har en miljöpolicy samt driver ett aktivt
miljöledningsarbete.



Exploatören skall tillse att Entreprenören har en kvalitetspolicy samt driver ett
kvalitetsledningsarbete.



Entreprenören skall tillse att Entreprenören vidarebefordrar ställda kvalitets- och miljökrav till
underentreprenörer och leverantörer.



Exploatören skall kontrollera referenser för att styrka anbudsgivarens tekniska förmåga.
Frågorna som skall ställas är:
-

Har Entreprenören levererat korrekt enligt beställning?
Är arbetet fackmannamässigt utfört?
Är fakturan korrekt enligt beställning och avtal?

Frågorna skall besvaras positivt för att Entreprenören skall anses lämplig att utföra
entreprenaden.

2. Registrering


Exploatören skall tillse att Entreprenören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda
krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka
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Exploatören skall tillse att Entreprenören har god ekonomisk och finansiell ställning
som motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) rating.



Exploatören skall förbehålla sig rätten att kontrollera Entreprenörens finansiella och
ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat och
balansräkning för de tre föregående åren.
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4. Försäkring


Exploatören skall tillse att Entreprenören tecknar allriskförsäkring och ansvarsförsäkring
enligt AB 04 kap 5 § 22 som minst skall omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring
och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AF AMA 12.



Exploatören skall tillse att Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring skall gälla
under garantitiden. Efter godkänd slutbesiktning skall Huvudmannen bli
förmånstagare.



Exploatören skall tillse att Entreprenören ställer säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21-23.
I förekommande fall skall Entreprenören uppvisa säkerhet i form av
fullgörandeförsäkring eller bankgaranti.

5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet


Exploatören skall inhämta CV och referenser för arbetsledande personal som
styrker att de har erforderlig praktisk och teoretisk kompetens samt erfarenhet
från liknande projekt.



Exploatören skall inhämta minst tre (3) referenser från liknande uppdrag som
företaget utfört under de senaste sex (6) åren till styrkande för anbudsgivarens
tekniska förmåga och erfarenhet.



Referenser skall kontaktas av Exploatören. Entreprenören skall då kunna styrka att
referensuppdragen utförts på ett tillfredställande sätt.

6. Förutsättningar


Utryckningsfordon och dess personal skall kunna nå fastigheter under entreprenadtiden.



Entreprenörens kvalitetsplan skall överlämnas till Huvudmannen innan övertagande av VAanläggningen sker.



Dokumenterad slutkontroll skall överlämnas till Huvudmannen innan övertagande av VAanläggningen sker.



Entreprenören skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras.
Exploatören och Huvudmannen skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen
och resultatet av denna.



Entreprenören skall sammanställa resultatet från egenkontrollen och slutkontroll. Det skall
framgå om provningsresultatet är godkänt eller ej och vilka åtgärder som vidtagits vid fel.
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Dokumentationen skall delges Huvudmannen innan övertagande av VA-anläggningen.


Aktuella Bestämmelser för inmätning och redovisning av vatten- och avloppsanläggningar
inom Kungälvs kommun skall tillämpas i entreprenaden.



Deformationskontroll av avloppsledning
Ledningar av plast skall uppfylla kraven för toleransklass A enligt Svenskt Vatten P91,
daterad i oktober 2005. Beställaren utför och bekostar deformationsprovning i
plastledningar med lasermätning i samband med tv-inspektion.
Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning.
Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:
Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn,
tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad skall ett engångsbelopp på 3 000 kr betalas,
plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.
Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att: Felet skall
åtgärdas alternativt att om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så skall ett större
avdrag för värdeminskning betalas.
Ny deformationsprovning skall utföras vid åtgärdad ledningssträcka på Entreprenörens
bekostnad



Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Beställaren utför och bekostar provning av riktningsavvikelse genom profilmätning i
samband med tv-inspektion. Provning av riktningsavvikelse skall utföras enligt Svenskt
Vatten P91. Ledningarna skall uppfylla kraven enligt toleransklass A.
Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning.
Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger
inom. Bakfall får ej förekomma. För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag
som redovisas nedan reduceras med 25 %.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
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10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Vid toleransklass sämre än C skall konstaterade fel åtgärdas.
Ny kontroll av riktningsavvikelse skall utföras vid åtgärdad ledningssträcka på
Entreprenörens bekostnad.

7. Tillhandahållande av dokumentation


Samtliga ÄTA-arbeten skall redovisas för Huvudmannen innan övertagande av VAanläggningen.



Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation som visar att
entreprenadarbeten handlats upp i konkurrens.



Entreprenören skall föra dagbok även innehållande uppgifter om samordnad tidplan och ev.
uppgifter om avvikelser samt orsaker till dessa. ÄTA-arbeten skall kunna följas i dagbok.



Exploatören skall tillse att Entreprenören tillhandahåller nedan listade handlingar, vilka skall
överlämnas till Huvudmannen innan övertagande av VA-anläggningen.







Kvalitetsprogram och program för egenkontroll
Säkerhet (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
Försäkringsbevis (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
Plan för hantering av avfall
Entreprenören skall förete bevis på certifikat för den personal som utför svetsning av PErör enligt NGND-90
Kontrollplaner
Relationshandlingar enligt aktuella Bestämmelser för inmätning och redovisning av vatten- och
avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun (skall lämnas till Huvudmannen före
slutbesiktningen).
Godkända provresultat från vattenprover och provtryckning
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Lista på, i entreprenaden inarbetade, varor
Slutdokumentation innefattande drift- och skötselanvisningar
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf

1(11)

9/28/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr
KS2021/1161-1)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt
11%.
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften
för typhus A 278 025 kr.
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion.
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att
försvåras kraftigt.
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga
taxesatser arbetas om.
ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

15 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta - KS2021/1161-1 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta : Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta

2(11)

Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen
för majoriteten av fastigheterna.
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation
inte vara möjligt.
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större
andel av avgiften.
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket
olämpligt att genomföra.
Juridisk bedömning
Att införa enhetstaxa kan strida mot taxans krav på skälig och rättvis grund. Några tydliga
domar utifrån detta finns inte. Om någon vill överpröva taxan utifrån kravet i
vattentjänstlagen på en taxa som är utformad rättvis och på skälig grund kommer utgången
av ett sådant ärende att vara oviss. Den första instans som överprövar vid ett eventuellt
överklagande blir Mark- och miljödomstolen.
Förvaltningen menar att fördelarna med nuvarande taxekonstruktion är stora jämfört med
att införa en enhetstaxa utan tomtytefaktorn. Detta styrks även av att Svenskt Vattens nya
normalförslag inte innehåller en enhetstaxa.
Förvaltningen har varit i kontakt med jurist på Svenskt Vatten och på SKR (Sveriges
kommuner och regioner) vilka båda anser att en enhetstaxa inte är att föredra i en kommun
som Kungälv. En enhetstaxa blir svår att motivera utifrån rättvis och skälig grund.
Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt Alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
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Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Av beslutet framgår inte om det avses att tomtyteavgiften slopas i hela taxan eller vilka av
delarna, småhusfastighet, övrig bostadsfastighet, och/eller annan fastighet. De resonemang
som förs i denna tjänsteskrivelse hanterar enbart anläggningsavgift för småhusfastighet.
Vidare har förvaltningen antagit att den nya anläggningstaxan ska vara kostnadsneutral
jämfört med den gamla, det vill säga att vi förväntas sikta efter samma eller bättre
täckningsgrad för de kostnader som taxan avser att täcka.
Allmän beskrivning av en va-taxa.
Vattentjänstlagens 34 § anger att va-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska
framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om va-taxan. Det totala
avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och
rättvist.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän vaanläggning och gäller vid anslutning av fastighet mot det kommunala ledningsnätet.
Kungälv har sedan ett tiotal år en beslutad utbyggnad av vatten och avlopp i kustområdena,
vilket innebär infrastrukturutbyggnad som inte finns i områdena sedan tidigare.
Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av
kostnaden för att ordna va-anläggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av va (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till
en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka direkta kostnader i samband med själva
anslutningen (till exempel installation av vattenmätare och upprättande av abonnentregister).
Anläggningsavgiften kan också bidra till finansiering av nödvändiga kapacitetsåtgärder i vaanläggningen, det vill säga i vattenverk, avloppsreningsverk och huvudledningar. Man kan se
det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har
gjorts investeringar.
Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader
för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna
som inte täcks av anläggningsavgiften.
Huvudmannens kostnader är vanligen till 80-90% fasta (dvs. oberoende även av väsentliga
förändringar av vattenförbrukning och spillvattenmängd.) En brukningstaxa med större fast
del blir därför mer stabil i relation till kostnader.
Den taxa som är beslutad och gäller för Kungälvs kommun är baserad på Svenskt Vattens
normalförslag och är juridiskt granskad utifrån rättvisa och skälighet.
Kort om tomtyteavgiften.
En taxekonstruktion utan tomtytefaktorn gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet
utifrån fastighets beskaffenhet. Denna konstruktion kan vara lämplig om man inom
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kommunen har ett homogent fastighetsbestånd och likartade anläggningstekniska
förhållanden i hela kommunen. Detta är inte fallet i Kungälvs kommun.
Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan
parametern tomtyta ses som nyttorelaterad. Tomtyteavgiften speglar således både kostnad
och nytta. Huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek och tomtyteavgiften är
en avgift för utbyggnad av det lokala nätet.
För att inte tomtytan ska ha för stort genomslag i anläggningsavgiften infördes
begränsningsregel i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion efter att Regeringsrätten
(numera Högsta förvaltningsdomstolen) 1979 kom fram till att det finns en gräns för hur
stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
Regeringsrätten kom fram till att taxan behöver innehålla reduceringsregler som säkerställer
att tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter.
I Svenskt Vattens basförslag, gällande P96 och i kommande P120, finns en begränsningsregel
som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet i bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna i anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en
fastighet beräknas på följande sätt:

De matematiska förhållandena i ekvationen innebär att den maximala debiterbara tomtytan
varierar beroende av storleken på de olika avgiftsparametrarna. För en vanlig villafastighet i
Kungälv blir brytpunkten 1900 m2. Vilket vid en jämförelse med omkringliggande
kommuner redan är lågt.
Ökar täljaren (ovan strecket i ekvationen) ökar den maximala debiterbara tomtytan. Ökar i
stället nämnare (under strecket i ekvationen – här tomtyteavgiften) minskar den maximala
debiterbara tomtytan. Varje gång någon av avgifterna förändras så förändras balansen i
anläggningstaxan och det innebär också att skillnaden i avgift för stora och små tomter
ändras.
Vi vet att begränsningsregeln bygger på praxis och att det med största sannolikhet av
överprövande juridiska instanser (där första instans är Mark- och miljödomstolen) skulle
anses rättvist och skäligt att ha denna avgiftsskillnad i sin taxa. Denna regel är avsedd just
för att stora fastigheter inte ska kunna debiteras orimligt höga avgifter.
Kungälvs kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor
över denna brytpunkt.
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Kommun

Typhus A Kr

Göteborg
Ale
Tjörn
Uddevalla
Strömstad
Kungsbacka
Kungälv

254 500
201 532
300 430
278 605
284 213
298 109
278 025

Max avgift
Kr
365 500
318 132
392 227
460 330
461 500
456 000
391 000

600 kvm

900 kvm

1200 kvm

1900 kvm

Brytpunkt kvm

236 500
190 932
286 608
266 495
270 881
288 241
257 425

263 500
206 832
307 341
284 660
290 879
303 043
288 325

290 500
222 732
328 074
302 825
310 877
317 845
319 225

353 500
259 832
376 451
345 210
324 989
352 383
391 250

2 027
4 001
2 128
3 801
8 600
4 000
1 900

Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra
betungande för stora fastigheter.
För Kungälvs del är det rimligt att för de utbyggnader vi står inför i kustnära
omvandlingsområde kan man göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500
m2. (Medelytan i hela Aröds område är 1600 m2 och i Håffrekullen 1250 m2.)
Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för
större.
Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 71 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr). Detta kommer sannolikt att vara
en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet av kommunens fastigheter som
får en kraftig höjning.

Typhus A (800 m2), som finns med i Svenskt Vattens jämförelser, får en taxehöjning på 26%
medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning
med upp till 11 %.
1. Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna
Bostadsenhet, Servisavgift och förbindelsepunktsavgift. Det innebär att täckningsgraden
sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas med hjälp av höjning av
brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela VA-kollektivet finansierar sänkningen av
anläggningsavgifter för ett litet antal större tomter. Detta innebär att täckningsgraden i
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omvandlingsområden likt Aröd sjunker kraftigt.
2. En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen
väljer att nästa år kraftigt sänka taxorna. Detta kommer sannolikt att leda till juridiska
processer och oönskad publicitet.
Aröd Etapp 1 och Nordtag är de områden som kommer att beröras tidigt i detta avseende.
Dessa områden debiteras under hösten 2021 för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så
snart det är möjligt.
För aktuell utbyggnad i Brunnefjäll kommer 13% av de fastigheter som ansluts att hamna
över begränsningsregelns tomtyta. Det innebär att dessa kommer att debiteras en
tomtyteavgift på maximalt 1900 m2. Alltså samtliga dessa fastigheter skulle med dagens taxa
endast betala tomtyteavgift för 1900 m2.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömning är att det är mycket olämpligt att införa enhetstaxa. De
ekonomiska konsekvenserna för kommunens majoritet av fastigheter är mycket stor och
väldigt svår att kommunicera på ett acceptabelt sätt. Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en
taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900
m2) får en sänkning 10 %.
Skulle kommunen ändå besluta om en enhetstaxa utan tomtyteavgift kommer detta att få
som konsekvens att den taxa som kommunen avser besluta om i kommunfullmäktige
(beslutad i USU 7/9) under hösten 2021 måste arbetas om i sin helhet både avseende nivåer
och textmässiga innehåll. Detta bedöms inte vara genomförbart så att beslutet blir gällande
från 2022-01-01.
Enhetstaxa skulle även påverka kostnaderna för anslutning enligt Alternativ
utbyggnadsmodell genom att denna anläggningsavgift ökar. Tomtyteavgiften är främst
kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har därför varit ett instrument
för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-byggnationer enligt Alternativ
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna kommer det att innebära att den
Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en
reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
Ett nytt taxeförslag från Svenskt Vatten, benämnt P120, har nyligen publicerats. Detta
taxeförslag innehåller inte någon enhetstaxa. Detta förslag bör vid en större taxeförändring
tas hänsyn till och eventuellt arbetas in i en ny taxa.
Uttag av anläggningsavgifter gällande för bland annat dagvatten baseras i detta taxeförslag på
att nyttan av en dagvattenanslutning är större för en stor fastighet än för en liten. Tas
tomtytan bort faller för denna bedömning som har sin grund i en rättvis fördelning av
kostnader som speglar nyttan.
Förvaltningen delar branschorganisationen, Svenskt Vattens bild att det sannolikt inte finns
tekniksprång eller paradigmskifte runt hörnet som skulle kunna förändra bilden av att vakostnaderna kommer att öka i Sverige. Det innebär att sänkningar av taxeuttaget sannolikt
inte kommer att bli aktuell för någon kommun i Sverige.
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Det är därför viktigt att hela den kommunala organisationen ställer sig bakom den taxa som
beslutas och gemensamt hjälps åt att sprida kunskap om dess funktion samt avgiftsnivåer.
Inom ramen för en ansvarstagande taxeutveckling anser förvaltningen att en enhetstaxa är
mycket olämplig att genomföra. Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en
osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för medborgarna.
Förvaltningen genomför årligen arbetet att i detalj simulera kostnader för att undvika
ryckighet med drastiska kostnadsökningar för va-kollektivet. Genom kontinuitet i
taxemodellen undviks stora förändringar i taxan som kan ge dramatiska konsekvenser i det
enskilda fallet. Och därvid medföljande oönskad negativ publicitet.
Tomtyteavgiften är främst kopplat till utbyggnaden av det lokala nätet. Det har därför varit
instrumentet för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och alternativ
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort kommer det att innebära att alternativa
utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en reduktion av
avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan, vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en högre
avgift.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär
en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar och andra va-anläggningar. Detta för att
möta bostäder och kommande detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via va-avgifter
enligt va-taxan.
Det är därför viktigt att dessa taxor är utformade på en rättvis och skälig grund och att
fastighetsägare så långt möjligt kan förutse framtida avgifter.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3. (Hälsa och välbefinnande),
6(Rent vatten och sanitet), 9. (Motståndskraftig infrastruktur), 11.(Motståndskraftigt och
hållbart samhälle) och 14.(Nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och
uppnå hållbar utveckling) krävs att va-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav
som ställs på den kommunala va-hanteringen. Finansieringen av detta sker genom vataxorna.
Utöver detta har kommunen föreläggande från länsstyrelsen om att bilda
verksamhetsområde för vattentjänster (Vatten, spill och dagvatten utifrån Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV). Ett av dessa föreläggande är i dagsläget försett med vite om
kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss tid.
Viktigt i detta sammanhang är förståelsen för att föreläggande bygger på att vatten och
avloppsituationen i ett område är allvarligt utifrån människors hälsa och miljön i ett större
sammanhang.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och
föreslagna åtgärder.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En enhetstaxa skulle innebära en kraftig avgiftsökning för flertalet fastigheter som i
framtiden ansluts till kommunens vatten och avloppsnät, vilket anses som icke önskvärt. I
jämförelse med Sveriges övriga kommuner kommer Kungälv att med enhetstaxa få en av de
högsta anläggningsavgifterna.
Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan
då överlämnas till kommande generationer med gott samvete.
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte va-kollektivet belastas
oskäligt har kommunen en va-taxa utformad på rättvis och skälig grund.
VA-verksamheten arbetar med att genom simuleringar av taxan utifrån planerade
byggnationer undvika ryckighet i taxans nivåer. Detta underlättar för de boende att planera
för kommande kostnader.
Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för
medborgarna.
Ekonomisk bedömning
Väljer kommunen att införa en enhetstaxa som bygger på att tomtytan inte inverkar på
avgiftens storlek för olika fastigheter innebär detta att de övriga tre parametrarna
förbindelsepunktsavgift, servisavgift och avgift för bostadsenhet behöver höjas för att
täckningsgraden ska bli densamma.
För Kungälvs del är det rimligt att, för de utbyggnader vi står inför i kustnära
omvandlingsområde göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500 m2.
Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för
större.
Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 70 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr).
Detta kommer sannolikt att vara en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet
av kommunens fastigheter som får en kraftig höjning.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till 11 %.
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Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är 320 000 kr. Det innebär att med
en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige med 350 000 kr.

Kungälv
nuvarande
taxa
Kungälv
med
enhetstaxa

Se även kommentarer-till-2021-taxestatistik.pdf (svensktvatten.se)
Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna.
Det innebär att täckningsgraden sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas
med hjälp av höjning av brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela va-kollektivet
finansierar sänkningen av anläggningsavgifter för större tomter.
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En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen
väljer att nästa åt kraftigt sänka taxorna.
Detta kommer sannolikt att leda till juridiska processer. Aröd Etapp 1 och Nordtag är de
områden som kommer att beröras. Dessa områden kommer att debiteras under hösten 2021
för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så snart det är möjligt.
Kungälv kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor
över denna brytpunkt.

Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra
betungande för stora fastigheter genom att ha en för området låg brytpunkt.
En enhetstaxa där tomtytan inte finns med innebär en höjning av taxans övriga parametrar
om inte täckningsgraden i utbyggnadsområden ska minskas drastiskt.
Om en höjning av de andra parametrarna ej sker kommer intäktsbortfallet att behöva täckas
av en höjning av brukningsavgifterna. Eftersom 10% av anläggningsavgifterna tillförs vaverksamheten första året kommen detta bortfall att ge ett tidigt utslag på va-ekonomin. Det
vill säga övriga taxekollektivet får bära en större grad av kostnaderna av utbyggnaden av
lokala va-nät.
I Aröd är den genomsnittliga tomtytan 1600 m2.
Intäkten för Aröd etapp 1 (klar i september 2021) i form av anläggningsavgifter med dagens
taxa blir cirka 18 miljoner kronor.
Om tomtyteavgiften inte tas ut minskar intäkten med cirka 8 miljoner kronor. Det vill säga
drygt 44% av intäkten från dagens taxa. Vilket ger en täckningsgrad på cirka 30%. Denna
låga täckningsgrad innebär att området ger ett finansiellt underskott i cirka 60-70 år.
I det fall att varken anläggningarnas övriga parametrar höjs eller att brukningsavgifterna inte
heller höjs kommer underskottet att behöva täckas av skattekollektivet. Hur detta kan ske är
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starkt reglerat och innebär i korthet att efter tre år av finansiellt underskott ska skattemedel
tillföras för att täcka detta underskott om inte taxehöjning sker.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.
Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
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Denna behandling '16 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.

